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Abstrakt 
 

Moje diplomová práce představuje problematiku genderových vztahů a konstrukce identit 

žitých zkušeností rodičů pečujících o  dítě (děti) s chronickou nemocí.  Pro svůj kvalitativní 

výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů s oběma rodiči dítěte (dětí). 

Následnou analýzou dat v této empirické studii zkoumám, jakým způsobem ovlivňuje péče o 

dítě s chronickou nemocí vzhledem ke své náročnosti genderové vztahy a zda vede k 

vyrovnanějším genderovým vztahům či naopak. Dále se zabývám procesem utváření identit 

obou rodičů v průběhu každodenní péče o dítě s chronickou nemocí v kontextu kombinace 

placené práce a péče o domácnost a děti. V mé práci sleduji, jak moje komunikační partnerky 

a partneři tematizují chronickou nemoc dítěte jako jinakost a péči o dítě s chronickou nemocí 

jako zátěž. Soustřeďuji se na emoční rovinu rodičovství a také analyzuji procesy vyjednávání 

v rámci různých institucí (zdravotnické a školské organizace, státní úřady).  

 

Klíčová slova: 

chronická nemoc, dítě, rodičovství, jinakost, zátěž, péče, partnerské vztahy 

 

My diploma thesis deals with issues of gender relations and the construction of identities of 

lived experiences of parents caring for a child (children) with a chronic illness. For my 

qualitative research, I have chosen the method of semi-structured interviews with both parents 

of the child (children). Subsequent analysis of the data in this empirical study examines the way 

in which care for a child with chronic illness affects, due to its demanding character, gender 

relations and whether it leads to more balanced gender relations or vice versa. I also deal with 

the process of identifying both parents in the day care of a child with chronic illness in the 

context of a combination of paid work and home care and children. In my work, I see how my 

communication partners are conceptualizing the chronic illness of the child as a differentness 

and the care of a child with a chronic illness as a burden. I focus on the emotional plane of 

parenthood and also analyze the processes of negotiation within different institutions (health 

and education organizations, state authorities). 

 

Key words: 

Chronic illness, child, parenthood, differentness, burden, care, partnership  
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ÚVOD 
„V mých očích jsou zdi oddělující zdravé a nemocné jen výrazem slepoty vůči skutečné hodnotě 

člověka, která je tam i zde stejná.“ (Franz Kafka) 

„To na čem záleží nejvíc, je ukryto na okraji vysloveného.“ (Virginia Woolf, deník 1912) 

Téma mojí diplomové práce vzešlo z mojí osobní zkušenosti matky dítěte s chronickou nemocí. 

Mému synovi byla ve třech letech po skoro dvouletém hledání stanovena diagnóza syndromu 

periodické horečky, astmatu, alergie a refluxu jícnu. Chronická nemoc mého syna ovlivňovala 

a ovlivňuje nejen jeho život, ale život celé naší rodiny. Za nejsilněji prožívané pocity v této 

životní etapě považuji pocit strachu, viny, odpovědnosti a únavy. V současné době se zdravotní 

stav mého syna zlepšuje, především syndrom periodické horečky po skoro osmi letech odezněl 

a já vnímám psaní této diplomové práce jako uzavření jedné z mých životních kapitol.1  

V odborné literatuře, ale i mimo ni například v médiích, se setkávám s tvrzením, že chronické 

onemocnění dítěte znamená pro rodinu velkou psychickou zátěž (Miller J., 2015; Štěrbová, 

2013; Dempsey, 2008; Vágnerová, 2004; Major, 2003; Quittner, 1998). Tato zátěž vyplývá 

jednak z emoční náročnosti přijetí faktu, že vaše dítě není zdravé a jeho budoucnost je nejistá, 

ale také z faktu, že takováto situace vyvolá určité nevyhnutelné změny života celé vaší rodiny 

(Štěrbová, 2013; Dempsey, 2008; Fendrychová, Klimovič 2005). Často stav dítěte a jeho léčba 

vyžaduje, aby jeden z rodičů omezil (částečně nebo i zcela) svoji pracovní aktivitu (ve smyslu 

placené práce) a zůstal s dítětem doma (Looman, 2009). 

Chronická onemocnění jsou definovaná jako nepřenositelná (neinfekční) a nevyléčitelná. 

Jedním z dalších definujících specifik chronických onemocnění je podle WHO2 jejich 

dlouhodobý a pomalý vývoj. Chronická onemocnění  můžeme dělit na ta, která jsou závažná a 

přímo ohrožující přežití (např. rakovina) a ta, která se projevují v obdobích klidu a krize (např. 

astma). Dalším společnou charakteristikou chronických nemocí je nutnost léčby, která zahrnuje 

řadu činností, které jsou prováděny jednak lékařským a zdravotním personálem a také 

v každodenní péči rodiči. Mezi ně patří podávání léků, rehabilitace, inhalace, speciální dieta, 

apod. (Dempsey, 2008). V odborných zdrojích, které se věnují životu s chronickou nemocí či 

postižením3 dítěte, je zdůrazněna kooperace mezi lékařským a zdravotním personálem a rodiči, 

                                                           
1 Svoji pozicionalitu specifikuji detailně v kapitole věnované metodologii. Pozn.autorky. 
2 Definice Světové zdravotnické organizace. Publikováno na webových stránkách World Health Organization. 
Dostupné na: <http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/[cit.28.5.2017]> 
3 Termín „postižení“ vnímám jako diskriminující a v dalších částech textu používám termíny mentální a fyzická 
jinakost nebo jedinkyně/ci se specifickými potřebami. Pozn.autorky. 

http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/
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jako velmi důležitá součást léčebného procesu (Hummelinck, Pollock, 2006). S léčebným 

procesem jsou spojené také časté hospitalizace, které pro dítě s chronickou nemocí mohou 

představovat odloučení do rodiny či vrstevnic/ků, narušení denního režimu, nebo mohou být 

spojena s pocity vlastního ohrožení života (Říčan, Krejčířová & kol. 2006). U dětí školního 

věku časté či dlouhodobé hospitalizace znamenají absenci ve škole a s tím i stresující pocity 

možného zaostávání za spolužačkami/áky4 (Matějček 2005). I tento aspekt navyšuje stresovou 

zátěž pro dítě s chronickou nemocí a její/jeho rodiče. 

Řada výzkumů, které se zabývají otázkou rodičovské péče o dítě s chronickou nemocí, jsou 

prováděny s cílem probádat a zlepšit práci a činnosti v oblasti pečovatelských profesí. Část 

těchto odborných výzkumů (Quittner 1998, Katz 2002, Major 2003, Sallfors a Hallberg 2003)  

s tématikou péče o dítě s chronickou nemocí se věnuje psychické zátěži rodičů, kteří jsou 

označováni za primární pečovatelky/e a případnému vlivu rodičovského stresu na komunikaci 

s lékařským a zdravotnickým personálem (Major 2003) a souvislosti rodičovského stresu 

s prospíváním dítěte s chronickou nemocí (Sallfors a Hallberg 2003). Z těchto výzkumů 

vyplývá, že psychickou zátěž spojenou s péčí o dítě s chronickou nemocí5 nesou především 

ženy, které se identifikují jako „pečovatelky expertky“ (Turner-Henson et al., 1992 in Katz 

2002:259; Vickers, Parris 2005) a v péči o dítě s CHN se identifikují jako tzv. „řídící matky“ 

(Sallfors a Hallberg 2003). Naopak muži bývají z péče o děti s CHN vylučováni jako tzv. 

„vyčkávající otcové“ (Sallfors a Hallberg 2003) a dostávají se do určité izolace od dětí a rodiny 

(Turner-Henson et al., 1992 in Katz 2002). Matky a otcové odlišně tématizují prožívání zátěže 

a tématizují odlišné příčiny stresu (Sallfors a Hallberg 2003). Péče o dítě s CH ovlivňuje 

partnerské a rodinné vztahy, a to jak mezi rodiči (Quittner 1998), tak mezi rodiči a dětmi 

(Sallfors a Hallberg 2003). K náročnosti péče o dítě s CHN a psychické zátěži rodičů přispívá 

podle Major (2003) i obtížnost kombinování s placenou prací, při které dochází k ovlivňování 

pracovních statusů především  u matek dětí s CHN (Hauenstein 1990, Fewell 1993, Feedman 

et.al.1995 in Major 2003:47), ale také pracovní čas a kariéra otců bývá ovlivněna (Thompson 

1993, Hardy et.al. 1994, VandenHeuvel 1997). Placená práce se stává pro rodiče dětí s CHN 

jak zátěží, tak nutností (Major 2003:47) a zároveň je pro některé rodiče zdrojem úniku od 

intenzivní péče (Thompson 1993), tedy účinným zdrojem vyrovnávání se se zátěží péče. Rodiče 

                                                           
4 Ve své práci se přikláním k feministickému pohledu na vliv jazyka na vnímání a jednání lidí, a proto 
nepoužívám generické maskulinum. Pozn.autorky. 
5 Dále jen „dítě s CHN“. Pozn.autorky. 
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také naráží na různé sociální bariéry, které komplikují jejich potřebu svěřovat se a sdělovat své 

pocity spojené s tím, co prožívají (Sallfors, Hallberg 2003; Vickers a Parris 20005).  

Uvedené výzkumy mě vedly k přesvědčení, že psychologické aspekty náročné rodičovské péče 

o dítě s CHN úzce souvisí se sociálními aspekty genderu. Většina autorek uvedených výzkumů 

sice gender jako analytickou kategorii používají, ale podle mého názoru nikoliv nekriticky. 

Tvrdí, že péče o děti s CHN je náročná a zabývají se jí především ženy, ale neanalyzují, proč 

tomu tak je, a jaké společenskou kulturní mechanismy k tomu napomáhají.  Nebo jako Sallfors 

a Hallberg (2003) vyvozují, že je takové tradiční rozdělení rolí v rodinách nezbytné. Pouze 

Vickers a Parris (2005) vychází z feministických teorií, ale jejich výzkum se soustřeďuje pouze 

na matky samoživitelky. Absence feministického kritického přístupu, nedostatek výzkumů 

s touto tematikou v českém prostředí a nedostatek výzkumů, kterých se účastní i muži mě vedla 

přesvědčení, že se chci zaměřit na to, jak ženy a muži konstruují svá rodičovství v kontextu 

péče o dítě s CHN v českém prostředí.   

Ve svém výzkumu hledám odpovědi na následující otázky. Zajímá mě, kdo péči vykonává a 

zda představuje pro rodiče psychickou zátěž. Jakou roli hraje v péči o dítě s CHN vztahová a 

emocionální rovina. Zda  genderové stereotypy hrají roli při navyšování náročnosti péče o dítě 

s CHN a zda tuto zátěž ženy a muži tématizují odlišně? Zajímá mě především, zda ženy 

reflektují větší zátěž a co ženám brání přenechat část odpovědnosti a péče mužům, a proč 

nežádají o pomoc své partnery? Co je vede k tomu, aby na sebe braly tzv. řídící roli a zda jí na 

sebe berou pouze ženy? Jinými slovy zda se ženy identifikují jako „matky expertky“? Jaké jsou 

mechanismy, které případně vylučují muže z péče o děti s CHN? Zda a proč mají muži problém 

s vyrovnáním se s bolestí dítěte a jaké sociální bariéry jim brání sdělovat své osobní pocity a 

obavy svému okolí? Jakou roli hraje péče o dítě s CHN ve ne/spokojenosti v partnerském 

vztahu? A jakým způsobem je zátěž spojená s péčí o dítě s CHN ovlivněna vykonáváním 

placené práce?  

V teoretické části mé práce prezentuji relevantní témata a koncepty tak, jak je kriticky nahlíží 

genderové teorie poststrukturálního feminismu, teorie feministické etiky a péče a také teorie 

disability studies. Empirická část mé práce obsahuje kapitolu věnovanou feministickým 

přístupům v metodologii a metodě polostrukturovaných rozhovorů, kterou jsem zvolila pro svůj 

výzkum. Získaná data jsem podrobila tematické analýze v duchu genderových analytických 

postupů a následně jsme výsledky interpretovala s cílem získat odraz obrazu sociální reality 

rodin pečujících o dítě s CHN, tak jak jsem ho dokázala ze své pozice vnímat a pojmenovat 

z výpovědí mých komunikačních partnerek a partnerů.  
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TEORETICKÁ ČÁST  
Na problematiku genderových vztahů a konstrukce identit žitých zkušeností rodičů pečujících 

o dítě/děti s CHN nahlížím ve své diplomové práci z poststruktrurální perspektivy, která 

sociální realitu chápe jako proces mocenského vyjednávání pozic sociálních aktérek/rů, skrze 

nějž konstruují svoje měnící se subjektivity (Zábrodská 2009). Jinými slovy identitu člověka 

chápu jako produkt mocenských vztahů v rámci fungujících diskurzů. Jazyk vnímám jako 

nástroj tvorby sociálních realit (Janebová 2014: 36). Sdělované zkušenosti rodičů dětí s CHN 

chápu jako diskurzivně utvářené a reprodukující stávající ideologický systém (Scott 1991).  

V mé práci se prolínají genderové teorie a koncepty poststrukturálního feminismu, teorie 

feministické etiky péče a teorie disability studies. Následující kapitoly nejsou komplexním 

přehledem uvedených směrů, nýbrž mojí snahou prezentovat ta témata a koncepty, která jsou 

pro moji práci relevantní. 

 

1. Nemoc, zdraví, jinakost 

V průběhu těhotenství a v prvních měsících života dítěte jsou rodiče často dotazováni, zda  to 

bude/je chlapec či děvče, a také často je tento dotaz vzápětí doplněn komentářem, ve kterém je 

vyjádřeno, že na pohlaví dítěte nezáleží, ale je důležité, aby bylo zdravé.  Věta, která obvykle 

zní přibližně následovně „To je jedno, jestli to bude holka nebo kluk, hlavně ať je to zdravé!“ 

implikuje jistou rovnost pohlaví6, nad kterou je nadřazen význam zdravotního stavu dítěte. 

Zdraví dítěte je obecně považováno za tu nejdůležitější věc v životech rodičů. Rodiče jsou za 

zdraví dítěte odpovědní a tato odpovědnost je zákonem vymahatelná.7 V případě, že u dítěte je 

diagnostikována chronická nemoc, musí se rodiče vypořádávat s řadou tlaků a problémů, které 

život s chronickou nemocí přináší. V úvodu mnou definovaná chronická nemoc znamená pro 

rodiče nutnost akceptovat celoživotní stav jejich dítěte a potažmo i celoživotní dopady na život 

dítěte, mezi které Přemysl Mohapl řadí především ohrožení možností náhlé smrti dítěte, 

nevyléčitelnost chronické nemoci a omezení, která tato nemoc s sebou nese (Mohapl 1989). 

                                                           
6 Nebo je také důkazem toho, že se v naší společnosti stále ještě potřebujeme utvrzovat v tom, že narození 
dítěte, kterému přiřkneme ženské pohlaví, není méně vítané. Pozn.autorky 
7 Podle § 858 Občanského zákoníku „rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která 
spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,  
v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa 
jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude 
plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud“ (Občanský zákoník 
2014:182). 
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Rodičovství v kontextu chronické nemoci je konstruováno jako převzetí odpovědnosti za péči 

o dítě a její/jeho zdravotní stav, tak aby byly minimalizovány výše uvedené negativní důsledky.  

Součástí procesu vyrovnání se s nemocí dítěte je také otázka hledání příčin této nemoci. 

V současné době jsou u nás velmi mediálně populární teorie MUDr. Jana Hnízdila o 

psychosomatickém původů nemoci. V článku s názvem Nemoc dítěte bývá vzkazem rodičům: 

Málo se mi věnujete8, Hnízdil hledá příčiny opakovaných a dlouhodobých onemocnění u dětí 

v emočním nepohodě způsobeném špatnými rodinnými vztahy a především v emočním neklidu 

matek těchto dětí. O těchto emocích hovoří jako o „infekčních“, které dítě nakazí a oslabí 

její/jeho imunitu a dítě následně onemocní. Nemoc je tak konstruována jako vina rodičů a 

potažmo nejvíce matky, která selhává v láskyplné péči o své dítě. 

Takovéto pojetí nemoci je pro feministickou kritiku nepřijatelné. Už v roce 1977 vyšla kniha 

Susan Sontag s názvem Nemoc a metafora, ve které Sontag zpochybňuje teorii o souvislosti 

mezi emocionálním nastavením člověka a vznikem rakoviny – tedy přesvědčení, že tato nemoc 

je důsledkem neschopnosti vyjádřit emoce a absencí sebelásky. Sontag tuto teorii možnosti 

ovlivňovat nemoci silou vůle považuje za nevědeckou a pramenící z nedostatku vědomostí o 

příčinách vzniku nemocí. Toto psychologizující pojetí je úspěšné, protože umožňuje výklad 

událostí a zkušeností, které se jinak vymykají naší kontrole. To s sebou nese důsledek přenesení  

viny na postiženou/ného jedinkyni/ce, která/ý má pocit, že si takovou nemoc pak zasloužil a 

současně jí/mu to přináší naději, že se silou vůle (odmítnutím zemřít) může vyléčit (Sontag 

1977 : 47 – 57). 

Pokud promítnu tuto psychologizující teorii do situace, kdy onemocní chronickou nemocí dítě, 

je otázka viny transformována na rodiče a díky genderovým stereotypům především pak na 

matku.  Jak a s jakými důsledky se toto děje podrobně přibližuje Stuart Murray (2008) v knize 

Representing autism: Culture, narrative, fascination, ve které analyzuje, jak je kulturní narativ 

autismu spojován s rodinou. Rodina a v obecném diskurzu především rodiče představují 

expertky/ty, kteří mají zajišťovat vhodné pečující prostředí pro své autistické dítě. Tento obraz 

pečující rodiny/rodičů má podle Murrayho své limity, které představují příklady matek, které 

tzv. svoji roli nezvládly a usmrtily své dítě nebo spáchaly sebevraždu. (Murray 2008 : 168 – 

171). 

                                                           
8 Publikovaný na stránkách Celostnímedicína.cz dne 12. 11. 2012. Dostupný na: 
https://www.celostnimedicina.cz/nemoc-ditete-byva-vzkazem-rodicum-malo-se-mi-
venujete.htm[cit.27.5.2017]  

https://www.celostnimedicina.cz/nemoc-ditete-byva-vzkazem-rodicum-malo-se-mi-venujete.htm%5bcit.27.5.2017%5d
https://www.celostnimedicina.cz/nemoc-ditete-byva-vzkazem-rodicum-malo-se-mi-venujete.htm%5bcit.27.5.2017%5d
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Murray poukazuje na kritiku do současnosti přetrvávající Bettleheimovy teorie, který 

v návaznosti na Leo Kannera, předložil teorii o příčině autismu jako neschopnosti dítěte navázat 

kontakt s vnějším světem způsobeném selháním matek reagovat na snahy dětí o tento první 

kontakt. Jinými slovy příčinou autismu je podle této teorie neschopnost matek poskytnout dítěti 

v prvních dnech života dostatečně láskyplnou péči ve formě adekvátních emocionálních reakcí 

na narození a potřeby dítěte.  Podle Murrayho Bettleheimovým odkazem je také do současnosti 

přetrvávající důraz na význam role matky v diskuzích o autismu a jeho kulturních 

reprezentacích (Murray 2008 : 172 – 176). Na přelomu století veřejnou a odbornou debatu o 

autismu rozvířili teorie Andrew Wakefielda a Davida Kirbyho o souvislosti mezi očkováním 

proti některým tzv. dětským nemocem a vznikem autismu. Především pak kniha Davida 

Kirbyho Evidence of Harm: Mercury in Vaccines and the Autism Epidemic (2005) ukotvila 

obrazy matek spojovaných pouze se soukromou sférou a jejich schopností odolávat destrukci 

rodiny způsobené autismem dítěte. Rodičovství pak a mateřskou roli definovala jako absolutní 

odevzdání se a přijetí odpovědnosti. V takto pojatých narativech vnímá Murray kriticky jednak 

postavení děti s autismem, které jsou z reprezentací vynechány a za druhé, tato reprezentace 

autismu obsahuje definic rodiny fungující jako jednotka, ačkoliv jsou jejím členkám/nům 

připisovány rozdílné role (Murray 2008: 175 – 179).  

Chronická nemoc dítěte v kontextu rodičovství je ve veřejném diskurzu konstruována jako 

„životní tragédie“ rodičů dětí s chronickou nemocí. Tato konstrukce chronické nemoci dítěte 

souvisí s binaritní konceptualizací nemoci a zdraví. Podle Mildred Blaxter je nemoc definována 

obecně pomocí konceptu normality jako deviace, čili jako nenormálnost. Zdraví pak znamená 

absenci nemoci. V klinické medicíně je zdraví reprezentováno celou řadou sofistikovaných 

standardizovaných  testů k měření „normálních“ těl a jejich „normálních“ funkcí. Tato obecná 

představa zdraví jako absence nemoci, nebo nemoci jako odchylky od normy, je spojena 

s představou „odchylky“ od sociálních a morálních norem. Lidé s nemocí byli a jsou vnímáni 

podle Blaxter jako určitým způsobem zkažení nebo „očarovaní“. Zároveň je na ně nahlíženo 

jako na někoho, kdo je za svůj zdravotní stav zodpovědný. A svůj morální kredit mohou před 

ostatními ochránit tím, že budou trpělivě a statečně snášet své utrpení. Nemoc je konotována 

s osobním neštěstím v životě člověka. A současně s obrazem nemocného člověka jako 

neproduktivního se pojí představa nemoci jako ohrožení prosperity celé společnosti. Z toho 

podle autorky vyplývá i nutnost nemocné kontrolovat a monitorovat. Pokud nemoc je spojena 

s představou disharmonie a disbalance. Zdraví naopak představuje harmonii a řád, který 

umožňuje člověku být produktivní. Tedy zdraví znamená mít funkční ničím neomezené tělo a 
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jeho funkce, které může člověk vykonávat bez omezení a bez bolesti. Nemoc je naopak 

nezpůsobilost (Blaxter 2010 : 4 – 9).  

Medicína jako významný sociální systém vytvořila a legitimizuje tzv. biomedicínský model 

v pojetí a definování nemoci. Tento model je postaven na metodách a principech biologických 

věd a zahrnuje tyto základní principy: 1) doktrína specifické etiologie – tedy myšlenka, že 

nemoc je způsobena teoreticky rozpoznatelnými činiteli, jako jsou mikroby, bakterie a parazité; 

2) předpoklad univerzálnosti nemoci – tedy myšlenka, že každá nemoc má své odlišné příznaky, 

které jsou univerzální (alespoň pro lidstvo jako druh); 3) předpoklad nemoci jako odchylky od 

normy, kterou představují měřitelné biologické proměnné; a 4) předpoklad vědecké neutrality 

– tedy myšlenky objektivního a neutrálního pozorovatelky/e a její/ho pohledu na lidské tělo 

jako produktu biologických procesu, nad kterými má člověk jen velmi malou kontrolu (Blaxter 

2010 : 11 – 14).  

Oproti obecně přijímanému a dominantnímu významu zdraví založeném na výše popsaném 

biomedicínském modelu Blaxter definuje zdraví jako sociální konstrukt, jehož význam je 

ustavován v rámci sociálních aktivit (sociální interakce). „Sociální tělo ovlivňuje způsob jakým 

je fyzické tělo vnímáno a zažíváno“ (Blaxter 2010 : 29). Biologii považuje za diktát sociálních 

zájmů (Blaxter 2010). Zdravím či nemocí se stává to, co lidé za zdraví či nemoc považují a to, 

co je prostřednictvím sociálních institucí ustavováno jako veřejný diskurz a definice. Tyto 

definice a významy jsou historicky a geograficky proměnné a současně ovlivněné kulturními a  

morálními hodnotami. To, co je medicínským diskurzem v určitém čase a prostoru definováno 

jako „normální“ a „zdravé“, může být v jiném kontextu považováno za abnormální a nezdravé. 

Nemoc a zdraví jsou sociální konstrukty, jenž se stávají klasifikační kategorií a opět třídícím 

principem společnosti.  

Podle Sontag se nemoc stala znakem odlišnosti. Stala se identitní kategorií – tvz. „vnitřním 

stylem těla“ (Sontag 1977: 28). Nemoc nahradila v průmyslových společnostech pojem smrti a 

život s nemocí obecně představuje něco strašného. Nemoc představuje odklon od „normality“ 

od „zdraví“ a je možné na ni nahlížet jako na jinakost. Novou perspektivu na otázky jinakosti, 

normality a způsobilosti přináší projekt disability studies. Konceptu jinakosti se věnuje 

Kateřina Kolářová, podle ní jinakost přitahuje pozornost a evokuje strach (Stiker 1999 : 3 

v Kolářová 2012 : 11). Procesy spojené s vymezováním, kontrolou a detekcí jinakosti produkují 

hierarchický sociální vztah v binaritě: my, ti „normální“ vs. oni, ti „jiní“ (2012 : 11). Podle 

Kolářové strach z mentální jinakosti jako afektivní reakce pramení z představy lidství spojené 

s rozumem a vylučujícím šílenství jako něčeho nelidského (Foucault 1993 : 5 v Kolářová 2012 
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: 12). A dále také v předporozumění „postižení“ jako trvalé tělesná neschopnost představující 

protipól představě kvalitně se rozvíjejícímu lidskému potenciálu. Význam „jinakosti“ 

diskurzivně ustavuje „jiná“ těla, a podle autorky jen velmi obtížně lze tento proces změnit, 

vzhledem k hloubce stereotypního negativního, ale i zdánlivě pozitivního uvažování o 

„postižení“ (Kolářová 2012 : 13 - 14).  

Kolářová představuje teoretická východiska disability studies jako alternativního projektu 

k mainstreamovému vědění, „které tělesnou a mentální jinakost především patologizuje, 

medikalizuje, disciplinuje a individualizuje a zbavuje ji tak sociokulturních souvislostí“ 

(Kolářová 2012 : 15). Disability studies, zakotvené v kritických a konstruktivistických 

paradigmatech,  cílí na eliminaci hierarchických vztahů a vedou k sociální změně 

prostřednictvím „uznání tělesnosti jako proměnlivé, nedokonalé, neovladatelné a 

neuspořádané“ (Kolářová 2012 : 15). Zaměřují svoji pozornost na kategorii ne/způsobilosti a 

kriticky analyzují, jak tato kategorie funguje jako kategorizační rastr v celé společnosti. 

Disability studies kopírují minorizující a univezalizující perspektivy studia sexuality (Kosofsky 

Sedgwick 1990 v Kolářová 2012 : 15). Minorizující perspektiva je reprezentována konceptem 

„postižení“ jako systematického znevýhodnění a nadvlády dopadající na lidi s hendikepy a 

produkující určitou skupinovou identitu (Kolářová 2012 : 15). Univerzalizující perspektiva 

rozkrývá kategorii „postižení“ jako „součást ideologických a normativních struktur, které 

utvářejí charakter (post)moderní společnosti jako celku“ (Kolářová 2012 : 16). Teoretické 

koncepty „povinné tělesné zdatnosti“, systému ne/způsobilosti a deskriptivní koncept 

historického ustavování normy/normality skrze tělesné a intelektuální dispozice interpretují 

procesy, ve kterých se požadavky na zdatnost, způsobilost a zdraví přetavily do 

naturalizovaného předpokladu a ideologického nároku.  Moderní lidství a občanství je tak 

spojeno s představou zdraví, zdatnosti a způsobilosti jako „normálnosti“ (Kolářová 2012 : 16 – 

17).  

Disability studies považují „postižení“ za ideologický konstrukt, který prostřednictvím 

označování určité skupiny lidí tímto termínem, tuto skupinu homogenizuje, patologizuje, 

stigmatizuje, znehodnocuje a vylučuje. Snahou disability studies je dekonstrukce 

hierarchizované binarity „postižení“ a „nepostižení“, kdy význam kategorie „nepostižení“ je 

neustále vyjednáván a odvozuje se od jeho protikladu „postižení“. Toto platí u jakýchkoliv 

binárních opozic, tedy i u zdraví a nemoci, které se pak již nejeví jako samozřejmost vycházející 

z biologických předpokladů a vlastností, ale jako kulturně a sociálně podmíněné normativní 
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předpoklady. Disability studies kriticky zkoumají procesy a funkce technologie normality ve 

společenském uspořádání (Kolářová 2012 : 18 – 19). 

Disability studies usilují o depatologizaci jinakosti dvojím způsobem. Jednak je to snaha o 

dekonstrukci pojmu disability v jeho oddělení od předpokládané kauzální souvislosti mezi 

„postižením“ a individuálními těly a mozky (Shakespeare 2006 : 31 v Kolářová 2012 : 19). A 

s tím související odmítnutí představy „postižení“ jako tragickém vychýlení z normality, které 

si zaslouží charitativní soucit. A naopak přijetí představy, že „postižení“ je normální a není ho 

třeba léčit.  

A druhou cestou je uznání „tělesnosti jakožto zkušenosti specifické prekarity a zranitelnosti“ 

(Kolářová 2012 : 21). Tato cesta však naráží na určité afektivní přilnutí k normativní představě 

zdatnosti a způsobilosti, které brání „postižení“ vnímat jinak než jako narušení sociálně-

kulturního řádu, protože představuje jistou obranou slupku před možností připustit si vlastní 

zranitelnost a neschopnost naplnit normativní požadavky zdatnosti a způsobilosti (Kolářová 

2012: 21). V pojetí afektivního přilnutí k normativní představě zdatnosti a způsobilosti vychází 

Kolářová z definice Jana Matonohy, který vysvětluje pojem afektivního přilnutí jako 

„psychoanalyticky motivovanou komponentu fungování moci“ (Matonoha v Kolářová 2012 : 

22), která v rámci ustanovování subjektivity v procesech sebedisciplinace a současné 

performance moci (tedy ve Foucaultově pojetí moci), představuje dobrovolné, aktivní a značně 

emočně náročné podrobování se moci s nerozpoznanými, kontraproduktivními a zraňujícími 

efekty (Matonoha v Kolářová 2012 : 22). 

Technologie normality nasycená ideologií zdatnosti funguje jako mocenská technologie 

produkující binární kategorie „postižených“ a „nepostižených“, způsobilých a nezpůsobilých. 

Podle Kolářové se způsobilost a nezpůsobilost odvíjí od schopnosti dostát požadavkům 

kladeným na tzv. „odpovědné/ho občanky/a“ a její/ho fungování v pracovní sféře. 

Nezpůsobilost a jinakost je pak nutné napravovat, léčit či alespoň rehabilitovat. V této oblasti 

má rozhodující slovo od 19. století medicínský diskurz, který určuje nejen to, co je abnormální, 

ale i to, co je zdravé. Představa zdravého normálního subjektu/těla je pak určující představou 

těla společenského a kolektivního. Právě toto propojení vidí autorka jako klíčové pro obavy a 

znepokojení, které „postižení“ vyvolává. „Koncept „postižení“ jakožto protipól představy o 

„povinně zdatné“ tělesnosti se zrodil jako efekt eugenického příkazu k normalitě, která má 

umožnit co nejefektivnější a nejméně problémové fungování moderní společnosti“ (Kolářová 

2012 : 25). Toto fungování a správu moderní společnosti popisuje Foucault jako rozvržení a 

uspořádání moderní populace kolem normy (Foucault v Kolářová 2014 : 156), kterou ustavila 
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moderní věda prostřednictvím systematického znehodnocování alterity, kterou transformovala 

do „postižení“ (Kolářová 2014 : 156 -157). 

Chronickou nemoc osobně považuji za sociální konstrukt vycházející z určité biologické 

alterity, na kterou jsou navázány specifické socio-kulturní významy a asociace, které mají 

diskriminační potenciál pro lidi s chronickou nemocí (a v případě dětí s chronickou nemocí i 

pro jejich rodiče), který se manifestuje v kategorizování a označování těchto lidí podle druhu 

onemocnění za „astmatiky“, „diabetiky“, „hemofiliky“ či „epileptiky“9. Tato označení lidé 

s chronickou nemocí internalizují s negativními důsledky pro jejich sebepojetí a pro jejich 

chování, které je podobně jako u genderu naplněno určitými normativními očekáváními. 

Z tohoto důvodu ve své práci používám termín děti s chronickou nemocí (dítě s CHN), abych 

nereprodukovala tato diskriminující označení.  

 

2. Gender, moc a pohlavně-genderový řád 

Osobně chápu gender jako sociální proces kategorizace, který člověka „umisťuje“ ve 

společnosti, tím tuto společnost strukturuje a zpětně jako genderový řád společnosti 

determinuje člověka. Tedy jako  jeden ze základních třídících principů společnosti.  Neboli jak 

West a Zimmerman tvrdí, gender je příčinou i výsledkem odlišných forem sociální organizace 

legitimizující základní dělení společnosti na muže a ženy. Muži a ženy organizují své činnosti 

tak, aby reflektovaly jejich gender, a stejné chování očekávají i od ostatních. Toto chování je 

naplněno normativními soubory postojů a činností korespondujícími s jednotlivými pohlavními 

kategoriemi. Člověk se ve vztahovém vyjednávání stává genderovanou sociální osobou (West, 

Zimmerman 2008 : 100-101). Gender je tedy určitých klasifikačním rastrem postaveným na 

souborech pravidel, jež jsou jednotlivým kategoriím žen a mužů přiřčeny a které jako 

jednotlivci zvnitřňujeme, somatizujeme a performujeme jako naší genderovanou identitu. 

 

Aktem „bytí“ genderovanou sociální osobou produkujeme genderový řád společnosti, který 

Sandra Harding popsala ve třech rovinách: a) symbolické univerzum; b) dělba práce; c) 

genderové role. Genderovým univerzem má Harding na mysli vnímání a popisování světa ve 

dvou protikladných dichotomických kategoriích, které ačkoliv nemají nic společného 

s reprodukcí, jsou přiřazeny k „mužskému“ nebo „ženskému“ principu. „Mužské“ a „ženské“ 

principy jsou hierarchicky uspořádány (ve prospěch „mužského“) a uloženy v jazyku. 

                                                           
9 Ve veřejném diskurzu právě obvykle ve formě generického maskulina. Tedy dochází k dvojí diskriminaci žen 
s chronickou nemocí. Pozn.autorky. 
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Přisouzení „mužské“ nebo „ženské“ konotace s sebou nese ono hierarchické uspořádání a 

vytváří dojem obecné dichotomické struktury. Genderové stereotypy pak v jazyce fungují jako 

organizační a kontrolní mechanismus. Jinými slovy a zjednodušeně řečeno to, co je ve vědění 

o světě považováno za „mužské“, je chápáno jako to dobré a lidské, a naopak to, co je spojováno 

s „ženským“, je chápáno jako to špatné a nelidské.  Harding poukazuje na to, jak je genderové 

univerzum reprodukováno ve struktuře společenské dělby práce, kde tato mocná normativní 

konstrukce legitimizuje nerovnosti na trhu práce. Muži mají díky diskriminaci žen 

prostřednictvím odkazování na jejich reprodukční povinnosti a z toho pramenící znevýhodnění 

na trhu práce, lepší přístup k materiálním zdrojům, které jim umožňují si zvýhodnění udržovat 

prostřednictvím zajišťování si přístupu k těmto zdrojům. A opět je to spojeno s hodnotovou 

nadřazeností „mužské“ produktivní práce nad „ženskou“ reproduktivní (či pouhou spotřebou). 

Třetí rovinou, kterou Harding popisuje, jsou genderové role, kterým se člověk v procesu 

socializace učí. Tyto role přijímá v existující hierarchicky uspořádané genderové struktuře. 

Jejich normativní síla je pak základem pro osvojení si odpovídající pohlavní identity, ale i 

společensky preferované heterosexuality či dalších životních strategií  (Harding 1991 in 

Šmausová 2002 : 14 – 20). Přirozenost a tradičnost androcentrické genderové organizace světa 

je tedy pouhým dojmem, která je zakrývána vzájemným působením genderového univerza, 

dělby práce na pracovním trhu a genderovými rolemi, kde je gender neustále konstruován jako 

soubor normativně určených disparátních znaků, které jsou k dispozici nezávisle na znacích 

tělesných.  

 

V duchu biologického esencionalismu jsou ženy definovány jako matky, které  mají „vrozené“ 

schopnosti pečovat správně o své děti a jejich polem působnosti je především soukromá sféra. 

Naopak muži, u nichž jejich otcovství není postaveno na biologické schopnosti porodit dítě, 

bývají tradičně klasifikování především jako živitelé rodin a je jim přiřčena působnost ve sféře 

veřejné. Takovýto sociokulturní genderový dualismus  není podle Geraldiny Šmausové 

neutrální z přírody okopírovanou konstrukcí, ale produktem moci, která si připisuje mužský 

gender a je re-produkována prostřednictvím mužské hegemonní nadvlády nejen nad ženami 

(pohlaví a gender), ale i nad většinou mužů (pohlaví) (Šmausová 2002 : 19 - 20).  Jde o 

fungování hegemonické moci. 

Hegemonie, původně termín Anthonyho Gramsciho, představuje nadvládu určité skupiny se 

souhlasem skupiny ovládané. Oproti dominanci je to mechanismus, který funguje bez přímého 

násilí. Ve spojení s maskulinitou jde ale o mechanismus, který produkuje symbolické násilí 
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mužů na ženách tak, jak ho popisuje Pierre Bourdieu (2000). K symbolickému násilí dochází 

tehdy, pokud ovládaná/ý nemůže jinak, než vládnoucího uznávat, protože k reflektování sebe i 

vztahu k vládnoucímu disponuje pouze společnými nástroji poznání, jež jsou internalizovanou 

formou vztahu nadvlády a díky nimž se tento vztah jeví jako přirozený. Podřízenost žen je 

vepsána do schémat vnímání, hodnocení a jednání, které samy ženy používají. Poddanost žen 

je podle Bourdieu současně spontánní i vynucená (Bourdieu 2000).   

 

Raewyn Connell vidí toto násilí fungovat i v rámci vládnoucí skupiny mužů. Maskulinitu 

definuje jako proces zaujímání místa v genderových vztazích a efekty projevující se v tělesných 

zkušenostech, osobnosti a kultuře (Connell 2005 :71).  Connell nehovoří o jedné maskulinitě, 

ale o čtyřech základních konfigurujících praktikách maskulinit: hegemonie jako jedna z nich je 

pozice legitimizující patriarchát, kdy v této pozici dochází ke spojení kulturního ideálu a 

institucionalizované moci. Subordinace jako pozice podřízená (asociováno s feminitou) 

projevující se exkluzí a zneužíváním či diskriminací. Komplicita jako další pozice je podle 

Connell určitá kolektivní mužská spolupráce na udržování hegemonie v rámci benefitování 

přímo z této pozice nebo z existence této pozice. V kontrastu s tím je poslední pozice a tou je 

marginalizace, která se vztahuje k zmocnění hegemonické maskulinity dominantní skupiny 

prostřednictvím propojení mezi genderem, rasou a třídou. Toto hierarchické uspořádání a tato 

pluralita maskulinit jsou historicky proměnné (Connell, Messerschmidt 2005). Hegemonická 

maskulinita představuje určité preferované praktiky a vztahy genderovaného života mužů (např. 

heterosexualita), kterými dosahují určité moci, která se v jistých podobách materializuje (např. 

jako vyšší platy) nebo zůstává v rovině symbolické (např. muž jako hlava rodiny). 

 

Fungování pohlavně/genderového řádu v podstatě plní pořádkovou funkci s cílem zajišťovat 

reprodukci společnosti. Výsledkem působení tohoto mechanismu je obecné nezpochybňované 

přesvědčení, že existují „přirozeně“ jen dvě pohlavně/genderové identity. A zjednodušeně 

řečeno člověk tak může být pouze „mužem“ nebo „ženou“. Tyto kategorie jsou naplněny 

repertoáry kulturně podmíněných genderových stereotypů, které jako mantry prostřednictvím 

jazyka legitimizují a reprodukují toto dělení.  

 

2.1.  Genderové identity z perspektivy poststrukturálního feminismu 

Poststrukturalismus se vymezuje vůči teorii sociálního konstruktivismu především v otázkách 

chápání identity jako nezávislé entity vůči sociálním strukturám. Berger a Luckmann tvrdí, že 

se člověk utváří v rámci socio-kulturních formací, které jsou jí/mu zprostředkovány skrze 
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interakci s významnými druhými – tedy existují různá lidství díky různým socio-kulturním 

determinacím. Berger a Luckman nepopírají geneticky dané předpoklady osobnosti, ale 

„osobnost, tak jak je prožívána později jako subjektivně a objektivně vnímaná identita, není 

předem dána“ (Berger, Luckman 1999: 54). Být „mužem“ může člověk být pouze určitým 

způsobem a s určitými psychologickými vybaveními, které jsou pro „mužství“ definované 

kulturou. Identita jako klíčový prvek subjektivní reality je podle Bergera a Luckmanna 

utvářena, udržována a obměňována během sociálních procesů a během přebudovávání 

sociálních vztahů.  Tyto sociální procesy jsou dány sociální strukturou, ale zároveň tuto 

strukturu  zpětně ovlivňují. Identita jako jev, který je výsledkem dialektického vztahu jedince 

a společnosti, je poznatelná pouze jako umístěná v určitém světě (Berger, Luckmann 1999: 170 

– 172).  

Jak jsem psala v úvodu teoretické části z perspektivy poststrukturalismu  je to jazyk, který má  

konstitutivní potenciál a skrze něj je produkováno to, co pojmenovává. Každé vyjádření je 

aktem, skrze který se re/produkuje určitá podoba světa a současně jsou popírány jiné. Zábrodská 

hovoří o tzv. „re-citaci“ určitých významů, kterými znovu naplňujeme a znovu legitimujeme 

význam a tedy potažmo i realitu. „Hovořím-li o sobě jako o ženě, například vysvětluji-li své 

jednání s odkazem na svou „ženskost“, pak zaprvé konstruuji toto jednání jako genderově 

relevantní (ačkoliv jím být nemusí), zadruhé konstruuji specifický význam ženskosti (ačkoliv 

by mohl být jiný) a zatřetí konstruuji identitu sebe sama jako identitu ženy (ačkoliv bych ji 

mohla odmítnout)“ (Zábrodská 2009:14). Identita je ustanovována skrze „re-citaci“ existujících 

linguistických a diskurzivních prostředků situovaných v konkrétním historickém a sociálním 

kontextu (Zábrodská 2009:14). Je tímto kontextem ovlivněna a v různých kontextech se 

proměňuje (Janebová 2014: 35). 

Poststrukturalismus jako široká skupina teoretických přístupů navazuje při zkoumání vztahů 

mezi subjektem, věděním a mocí na francouzského filozofa Michela Foucaulta. Foucault 

vychází z tezí Louise Althussera  o provázanosti subjektu a moci v  konceptu subjektu jako 

důsledku ideologie transformující jedinkyni/ce na své subjekty aktem interpelace (oslovení 

subjektu). Tento koncept umožnil poststrukturalistickým teoriím uvažovat o duální povaze 

utváření subjektu v rámci diskurzu a kulturních praktik, které jsou současně existující vně i 

v rámci subjektu (Zábrodská 2009:54-55). Foucault představuje koncept tzv. disciplinační 

moci, kdy jedince chápe jako produkt této moci/“biomoci“ (objektem i nástrojem je lidské tělo). 

Disciplinační moc funguje „jako nástroj sociální administrace a kontroly, realizované 

prostřednictvím individualizace, normalizace a hierarchizace jedinců“ (Foucault 1975/2000a in 
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Zábrodská 2009:56). Je to taková forma moci, která „…se uplatňuje v každodenním životě, 

který jednotlivce kategorizuje, označuje jej jeho vlastní individuálností, svazuje ho s jeho 

vlastní identitou, vnutí mu zákon pravdy, který musí identifikovat a který musí ostatní 

rozpoznat v něm. Je to forma moci, která z jednotlivce činí subjekt“ (Foucault 2003: 202). 

Subjekt je ustanovován v procesu subjektivizace,  v rámci kterého internalizuje mocenské 

vztahy jako součásti „jáství“ jedince. Identita je tak produktem vědeckých diskurzů a technik 

disciplinační moci. Foucaultův koncept svobody pak spočívá v odmítnutí toho, kým jsme a 

v rezistenci vůči disciplinační moci.  

Subjektivita nahrazující v poststrukturálních teoriích identitu, „zdůrazňuje její sociálně 

produkovanou, procesuální, heterogenní a z části nevědomou povahu (Henriques a kol.1998 in 

Zábrodská 2009:61). Subjektivita není entitou, ale procesem nepřetržité rekonstituce 

v diskurzech – kontinuálním procesem subjektivace (Zábrodská 2009:61). Podle Zábrodské je 

identita “komplikovanou sociální aktivitou” (Zábrodská 2009: 13). Poststrukturální definice 

identity vychází z kritiky liberálně-humanistického chápání jedince jako autonomní entity 

(„jáství“), jednak „z hlediska etických a politických důsledků tohoto chápání, tak z hlediska 

teoretické adekvátnosti“ (Zábrodská 2009:50). Oproti liberálně-humanistickému konceptu 

„jáství“, který nebere v potaz vztahy mezi subjektem, sociálnem a mocí a není tak schopen 

detekovat sociální problémy a nerovnosti, poststrukturalistický koncept subjektu je nedílnou 

součástí těchto vztahů a „existuje pouze uvnitř a díky nim“ (Zábrodská 2009:50). Subjekt je 

historicky konstituovaný a neexistuje mimo moc vědění a jeho sebevyjádření je „zvýznamněno 

a realizováno prostřednictvím sociálně ustanoveného jazykového systému a dalších 

symbolických materiálních prostředků“ (Zábrodská 2009:51). Poststrukturální identita se 

konstituuje v relačním procesu identifikace a vymezování oproti jiným a má podobu vzájemně 

se vyžadujících hierarchických binarit. Její inherentní nestabilita a nekoherentnost (Redman 

2000 in Zábrodská 2009:52) si vyžaduje opakované násilné akty identifikace s privilegovanou 

skupinou. Podle Kaufmanna  je identita globalizujícím hodnotovým systémem, jehož funkcí je 

dávat jasný smysl a následně odmítat významné nesoulady, tak aby nebylo narušeno 

ontologické bezpečí (Kaufmann J.C. 2004:209 in Šlechtová 2008: 162). 

Koncept subjektu Judith Butler je také založen na subjektivaci, ale opouští binární logiku 

ne/závislého subjektu a konstatuje, že „proces konstituování subjektu je založen na současném 

podrobení se i ovládnutí moci/vědění“ (Butler 1997 in Zábrodská 2009:58).  Subjekci Butler 

vidí jako podmínku aktérství subjektu – radikálně podmíněné svobody. Přijetí identitních 

kategorií je podmínkou rozpoznatelnosti a existence ve vztahu k ostatním. Rezistence a 
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možnost změny vychází podle Butler z diskontinuity mezi mocí konstituující subjekt a mocí 

přivlastňovanou (Butler 1997:11 in Zábrodská 2009:59). V její „performativní teorie aktérství“ 

není subjekt pouze produktem ale i možností re-signifikačních procesů (Butler 1995 in 

Zábrodská 2009:60) – tedy procesem realizace sebe sama s možností tento proces rebelovat. 

Svojí teorií performativity Judith Butler vymezila pozici radikálního konstruktivismu, z jehož 

pohledu neexistuje žádné univerzální lidství ani specifické ženství či mužství. Podle Butler 

performativita genderu je akt bytí v ne/souladu s genderovými normami, jenž umožňuje 

detekovatelnost subjektu (Butler 2003).  

Podobně West a Zimmerman odmítají pojímání genderu jako role nebo souboru vlastností, ale 

je pro ně výsledkem řízeného sociální konání, jehož performování můžeme sledovat v rámci 

sociální interakce. Je-li člověk v rámci interakce s okolím vnímán (do značné míry 

jednoznačně) jako příslušnice/k určité pohlavní kategorie, je možné ji/ho do této kategorie 

zařadit. Tato srozumitelnost či čitelnost ve vnímání je podmíněna tím, že muži „dělají“ 

maskulinitu a ženy „dělají“ femininitu. Autorky tvrdí, že „dělání“ genderu je chování, které 

musí počítat s rizikem genderového posuzování,  a ve společnosti, která vnímá kategorizaci 

mužů a žen jako „esenciální“, je nezbytné. Podle autorek je každé sociální jednání 

potencionálním prostředkem pro „dělání genderu“, ve kterém za něj přebíráme odpovědnost. 

Udržení čitelnosti našeho jednání je podmíněno omezováním a inscenováním našeho jednání 

v rámci normativních představ maskulinity a femininity (West, Zimermann 2008: 105 – 111).  

Geraldina Šmausová hovoří v této souvislosti o tzv. „rolových výsečích“ – tedy určitých 

škálách genderovaného sociálního chování, ve kterých se člověk pohybuje v rámci svých 

sociálních vztahů. S oběma rolovými party se člověk podle Šmausové seznamuje během 

socializace, ale pod tlakem k heterosexualitě10 nakonec volí jednu ze dvou prezentovaných 

genderových identit jako praktiku neustálého zdůrazňování rozdílů v tělesných znacích. Tak se 

gender neustále „vtěluje“, tzv. vpisuje do genderového kulturního těla, a umožňuje pohlavní 

kódování lidí, které je do značné míry stabilní. Gender vidí Šmausová spíše jako rekvizitu 

umožňující hrát různé role v různých kontextech (Šmausová 2002 : 21 – 22).  

                                                           
10 Tlak na člověka, aby přijal jednu z genderových identit je podle Michaela Warnera spojena s nátlakem 
k heterosexualitě. Ačkoliv podle Warnera genderová nekoherentní identita existuje, tím jak nevyrůstáme 
v neutrálním prostředí, kde je nátlak legitimizován diskurzem „přirozenosti/normality“ – tedy jen 
heterosexualita je tu tzv. od přírody, jsme svázáni pouze s dvěma pohlavně genderovými identitami. Vše, co se 
této normě neboli většinovému vkusu vymyká, je pak hodnoceno jako nemorální, neetické a hodné studu. Stud 
je tak politický, vzhledem k tomu, jak mocenský aspekt ideologie sexuální morality umlčuje a stigmatizuje ty, 
které/ří jsou neheterosexuální či jakkoliv jiné/í (Warner 1999).   
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Gender jako „nepřetržitý, vyvíjející se aspekt sociální interakce“ (Deutsch 2007: 107) je 

procesem, ve kterém člověk konstruuje genderové chování, tak aby jej ostatní vnímali jako 

femininní, nebo maskulinní. Každá praktika, která je vnímána ostatními jako nenormativní, má 

za následek sociální sankce, které zpětně posilují genderové diference, a v tomto smyslu je 

podle West a Zimmerman gender represivní. Deutsch (2007) a Risman (2009) hovoří o 

možnostech rozmělnění genderu, tak jak se genderové diference a jejich propojení s mocí v čase 

oslabují díky strukturálním změnám, které jsou klíčové. Podle Legerski a Cornwall (2010) se 

tak děje například v momentě, kdy společenské změny (ekonomické, politické) znemožní 

mnoha lidem performovat gender v souladu s normativními vzory (Chesley 2011 : 643 – 644).  

Genderové identity žen a mužů nevnímám, jako soubor neměnných „ženských“ a „mužských“ 

vlastností,  ale jako komunikační situace a vztahy, ve kterých jednotlivkyně/ci utvářejí a 

performují to, kým chtějí být, tím jak si volí ze škály genderových rolových výsečí v rámci 

diskurzivních prostředků jazyka tak, aby ne/předešli represím.  

 

3. Rodiny a rodičovství 

Rodinu definuje Ivo Možný jako univerzální lidskou instituci, která je podle jeho názoru 

základním nástrojem reprodukce sociální nerovnosti a jejíchž definující vlastností je soužití 

osob pečujících o narozené či adoptované dítě (Možný 2006: 18 – 19).  Podle Anthony 

Giddense je rodina místem bojů mezi tradicí a modernitou, ale současně jde o jejich metaforu. 

Termín „tradiční rodina“ vidí Giddens jako značně vágní kategorii, která v různých kulturách a 

různých historických obdobích měla různé významy (např. jako výrobní jednotka nebo 

prostředek výměny majetku). Nepopiratelně je ale „tradiční rodina“ spjata s nerovností pohlaví 

(Giddens 1999: 69 - 72). Tato nerovnost se rozvinula s příchodem měšťanského modelu rodiny, 

tak jak jej popisuje Ute Frevert.  Tento nový model rodiny, který se začal formovat v rámci 

přechodu společnosti ke kapitalismu, byl postavený na dělbě práce podle pohlaví, na dvojí 

sexuální normě a nerovných majetkových a osobních právech. Muži, jako hlavy rodiny 

předurčeni k stoupání po společenském žebříčku ve veřejném světě zásluhou dobrého vzdělání 

a vlastního snažení mířili na vrchol, a ženy jako jejich pečovatelky, matky jejich potomků a 

hospodyně v jejich domácnosti jim k tomu vytvářely podmínky. Podle Frevert dal tento model 

základ pro rozdělení společnosti po genderové linii (Frevert 1986). Model „tradiční rodiny“ byl 

podle Giddense také vždy spojen s nutností reprodukce a tedy především v západních 

společnostech s nátlakem k heterosexualitě a odsouzením homosexuality jako perverze 

(Giddens 1999 : 74 – 75).  
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Model „tradiční rodiny“ se podle Giddense také v čase vyvíjel a v současnosti podle Giddense 

konzervativní proudy ve společnosti s nostalgií vzývají podobu rodiny z padesátých let 20. 

století, kdy právní i faktická rovnost byla do určité míry již zaručena, ale stále ženy byly 

znevýhodňovány na trhu práce a také potencionální rozvod je ve společnosti stigmatizoval. 

Rodina v té době již neplatila za ekonomickou jednotku a manželství byla uzavírána na základě 

romantické lásky. Giddens poukazuje na to, jak se rodina jako lidská instituce proměňuje a stala 

se tzv. „skořápkovou institucí“, tedy strukturou se stejným názvem, ale proměňujícím se 

charakterem. Z ekonomické jednotky se stala jednotkou založenou na emocionální a sexuální 

intimitě (Giddens 1999 : 77).   Význam manželství a rodiny se tak posunul k chápání této 

jednotky jako situace, kdy aktérky/ři mají spolu vztah a komunikují spolu. Součástí tohoto 

vztahu jsou také děti, jejichž postavení v rodině se také výrazně proměnilo. Maříková v toto 

souvislosti hovoří o posunu od vnímání dítěte jako ekonomicky činné osoby k pojetí dítěte jako 

„blízkého bezmocného tvora potřebujícího lásku a péči svých rodičů, který jim tento přístup 

později recipročně vrací“ (Maříková 2004 : 43-44).   

3.1. Partnerský vztah a emoce 

Rodina je kromě přítomnosti dětí definována partnerským vztahem. Tradiční obraz 

patriarchálního vztahu je postaven na heterosexuální dvojici, ve které muž je tím, kdo ochraňuje 

ženu a společné potomky a žena vytváří zázemí pro svého muže. V takovém uspořádání je 

zakotvené podřízené postavení žen a nikoliv demokratický vztah. Radka Radimská  prezentuje 

partnerské vztahy jako součást genderového mocenského pole a určující pro mocenskou 

rovnováhu vztahů v oblasti veřejné. Nerovnosti v soukromé sféře nepodléhají zásahům zvenčí 

a jsou více či méně stabilně předávány mezi generacemi. Partnerský vztah je tak prostorem, kde 

jsou definována práva a povinnosti jednotlivých mužů a žen a kde dochází k vyjednávání 

mocenských pozic. Střetávání individuální zájmů mužů a žen naráží na reprodukování tradiční 

genderové dělby práce a má za důsledek odlišnou zkušenost manželství pro muže a ženy. S 

tradiční dělbou práce je spojeno její finanční a symbolické ohodnocení, kdy práce v domácnosti 

není placená a je brána jako samozřejmost. Žena je díky tomu na muži závislá a tato nerovnost 

bývá maskována milostnými city, které Radimská chápe jako historicky situované sociální 

konstrukty. U muže tato dělba práce způsobuje vnímání placené práce jako součásti vykonávání 

otcovských povinnosti – tedy jako součást jeho identity (Radimská 2003 : 4 - 5).  

Giddens prezentuje koncept tzv. „čistého vztahu“, který je postaven na emocionální 

komunikaci, intimitě, demokratických principech a rovnosti. Takový vztah je založen na 

stejných právech o povinnostech, vzájemné úctě a je prostý násilí. Tento „čistý vztah“ může 
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být pak základem pro tzv. „emoční demokracii“, kterou Giddens považuje za stejně důležitou 

jako demokracii ve veřejné sféře, neboť rovnost žen a mužů ve veřejné sféře je podmíněna 

jejich rovností ve sféře soukromé (Giddens 1999: 81 – 82). Otázkou je, zda je „emoční 

demokracie“ jako ideální stav možná v kontextu genderového dualismu, kdy emoce hrají 

významnou roli ve vyjednávání identit a vztahů.  

Podle Sáry Ahmed (2010) jsou emoce sociální konstrukce, které nejsou neutrální a mají pro 

vyjednávání identit disciplinační a homogenizující důsledky a zakrývají nerovnosti ve vztazích. 

Tedy pokud subjekt nežije v souladu s určitou normativní biografií (např. není zdravý, není 

vdaná/ženatý, nemá děti, nemá zdravé děti apod.) nemůže být šťastný. Podle Ahmed můžeme 

hovořit o genderovaných „scénářích štěstí“, které nám poskytují řadu instrukcí a návodů, které 

musí muži a ženy následovat tak, aby dosáhli štěstí, přičemž šťastná existence spočívá v bytí 

přirozený a dobrý (Ahmed 2010 : 59). Dominující koncept mateřství je pak v obecných 

představách spojen s pocity respektu, hrdosti, sebevědomí, vášně, přátelství, s představou 

čistého a krásného domova a především s úzkými vztahy se svými dětmi a manželstvím, tedy 

institucí popsanou v termínech heterosexuální intimity. A v neposlední řadě individualitou 

spojenou s péčí (Ahmed 2010 : 52).  

Emoce jako ukazatele při konstruování vlastní identity definuje i Arlie Russell Hochschild 

v knize The Managed Heard (2003). V kontextu rozlišení mezi fyzickou a mentální prací 

Hochschild definuje ještě další složku práce a tou je tzv. emocionální práce. Tato práce 

představuje proces vytváření určitých pocitů (jejich vyvolání či potlačení) v rámci koordinace 

mysli a emocí, které jsou následně veřejně vnímatelné. Tento proces je obecně vnímán jako 

integrální součást identity člověka (Hochschild 2003 : 7). Koncept emocionální práce ilustruje 

Hochschild na příkladu letušek a stevardů, od kterých se očekává, že se budou při své práci 

neustále usmívat. Tyto úsměvy pak obslužný personál chápe jako součást své práce, která je 

nutí, aby sebe emoce a výrazy kontrolovali tak, aby se jejich práce jevila jako snadná a 

profesionální. V okamžiku, kdy se jim nedaří maskovat únavu a vyčerpání, je jejich výkon 

posuzován jako špatný. Emocionální práce je součástí mnoha činností, které lidé vykonávají. 

Autorka hovoří o různých povoláních a jejich požadavcích na emocionální práci především ve 

smyslu vytváření atmosféry, klimatu, nebo image. A poukazuje na to, že se emocionální práce 

častěji týká žen (jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře), a ptá se jaká je cena této práce – tedy 

jakým způsobem to ženy  diskriminuje (Hochschild 2003: 11 – 12). Podle Hochschild emoce 

utváříme v rámci procesu jejich ovládání a nejsou pevnou součástí jednotlivce. Proces zvládání 

emocí je současně komunikačním procesem informací mezi člověkem a ostatními. Emoce mají 
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sociální podobu a jsou utvářeny v rámci různých kontextuálně podmíněných společenských 

norem. Hochschild definuje tuto sociální podobu jako tzv. výměnný dar, kterým přispíváme ke 

kolektivnímu dobru, a který je přítomen v komunikaci a vztazích mezi lidmi. Jde o sociální 

pravidla či vzory řízení našich emocí (Hochschild 2003 : 17 – 18). „Skrze ně (emocionální 

pravidla) sdělujeme, co je očekávané v každém vztahu, v každé roli“ (Hochschild  2003 : 18). 

Emoční systém společnosti je genderovaný a tím pádem je v něm obsažena genderová 

nerovnost. Hochschild hovoří o emoční práci žen, které mají projevovat konkrétní pocity 

v určitých situacích, a zabývá s tím, co se děje, když se soukromé emoční konvence dostanou 

do pracovní sféry. (Hochschild 2003 : 19 – 22). 

Genderované emoční konvence považuji za komponenty našich genderovaných identit. 

Nevnímám je jako neutrální, „přirozené“, ale společensky konstruované a historicky a 

geograficky proměnné fenomény. To, jakým způsobem rodiče prožívají svá rodičovství je 

ovlivněno normativně nastavenými emočními pravidly, kterým se v rámci „emoční práce“ – 

regulování svých emocí přizpůsobujeme. Mezi tyto „emoční práce“ bych zařadila i emoční 

prožívání zátěže z péče o dítě s chronickou nemocí v souvislosti se současnými koncepty 

mateřství a otcovství. Podle mého názoru je „emoční demokracie“ možná  pouze v rozpuštění 

genderové binarity a mateřství a otcovství bude nahrazeno konceptem neutrálnějšího 

rodičovství spojeného s degenderovaným konceptem péče. Cestu k takovému vnímání 

rodičovství vidím skrze individuální uvědomění si či rozpoznání možnosti „být šťastnou/ým“ i 

bez naplňování genderových norem mateřství či otcovství.   

3.2. Historický kontext a současné koncepty rodičovství 

Giddens vnímá koncept „čistého vztahu“ jako ideál, ale uspořádání současných rodin a 

partnerských vztahů je dáno stávající podobou genderového kontraktu, která není spravedlivá 

k oběma pohlavím. V rámci genderového kontraktu jako souboru implicitních a explicitních 

pravidel jsou rodičům připisovány různé práce a hodnoty, zodpovědnosti a povinnosti.  Tyto 

normativní historicky a geograficky podmíněné představy zahrnující to,  co by měli rodiče jako 

matky a otcové dělat, jsou obsaženy v „kolektivním vědomí“, v institucích, v kultuře. Tyto 

genderové stereotypy se pak projektují do charakteristik matek a otců ve sférách schopností, 

vlastností, přání, tužeb a aspirací, zodpovědnosti, povinností a možností. Tyto rozdílné 

charakteristiky a z toho vyplývající rozdílné možnosti chápou rodiče jako své individuální 

úděly, se kterými je pak nutné se vyrovnat (Hašková 2000a). 

Současná stále převažující genderová nerovnost v českých rodinách je důsledkem fungování 

genderového řádu, které nebylo díky absenci zásadních myšlenek radikálního feminismu II. 
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vlny v české společnosti po roce 1989 kriticky reflektováno. Bohuslav Blažek (2000) poukazuje 

na několik bariér, které bránily této kritické reflexi skrze feministickou optiku. Z nich bych 

především vybrala tu, kterou Blažek označuje jako tzv. „národní povahu“ reagování na 

společenské změny pomocí taktiky vytěsňování a izolace spolupůsobící s bariérou konceptu 

postkoloniální reakce – tedy snahou o rekonstrukci neimportované národní kultury s důsledkem 

odmítání feminismu jako cizí importované ideologie.  Další bariérou je podle Blažka dědictví 

totalitním režimem nařízené emancipace, která jak popisuje Barbara Havelková (2015) byla 

z velké části spíše iluzí, když zdánlivě garantovaná rovnoprávnost nebyla na individuální rovině 

vymahatelná.  

Rodina v socialismu plnila společenskou funkci vytváření vhodného prostředí pro výchovu dětí 

(Schiller, Flégl 1961: 180 in Havelková B. 2015:60). Mezi manželi byla deklarována rovnost, 

která byla zakotvena v právních ustanoveních a byl zdůrazňován  význam „demokratické 

rodiny“ (Havelková B. 2015: 60). Jiná právní ustanovení ale současně ukotvovala genderové 

role otců – živitelů a matek - pečovatelek. Například veškerá právní ustanovení týkající se péče 

o děti včetně mateřské dovolené a souvisejících příspěvků, se vztahovaly pouze na ženy. 

(Havelková B. 2015 : 60). Šlo tedy o genderově konzervativní opatření. Ženy byly ve svých 

životech pod tlakem tzv. „trojího břemene“ – tedy povinnosti pracovat, pečovat o domácnost a 

pečovat o děti. 70. – 80. léta normalizace byla podle B. Havelkové dobou pokračování tradiční 

a konzervativní regulace genderu a z toho vyplývající pojetí žen především jako manželek a 

matek. Společnost v socialistických státech zaostala oproti Západu ve vnímání genderu jako 

osy znevýhodnění ve společnosti a hierarchického genderového řádu. Podle B. Havelkové 

nedošlo k tomuto paradigmatickému posunu u nás dodnes (Havelková B. 2015: 69). 

Do současnosti tedy přetrvává definice konceptu rodičovství, postaveném spíše na odlišnostech 

v konstruovaných odlišných mateřských a otcovských rolích, než na podobnostech  - tedy 

schopnostech obou rodičů o dítě pečovat (Maříková 2007). Mateřství a otcovství jsou v západní 

kultuře chápány jako „vztahové konstrukty, které jsou vymezované jako protikladné a 

komplementární navzájem“ jako takové vedou k připisování odlišných a nezaměnitelných rolí 

matek a otců na základě jejich „ženských“ a „mužských“ těl (Maříková, Křížková, Vohlídalová 

2012 : 56). Stereotypní představy v současném diskursu o rodičovství jsou podle Radky 

Janebové (2006) stále vedeny tzv. „mateřským kultem“, který staví ženy do role „přirozené“ 

expertky a muže z péče o děti vylučuje. Také Janebová upozorňuje na historickou proměnlivost 

této zdánlivé „přirozenosti“, když popisuje, jak v průběhu 20. století došlo k přesunu od 

absolutní otcovské moci v rodině, zakotvené v otcovských právech, k tzv. „monopolu či moci 
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matek“.  Mateřství a otcovství Janebová také chápe jako kulturní konstrukty, které jsou v čase 

i prostoru proměnlivé (Janebová 2006 : 12 – 16).  

Představa ženy jako „expertky“ na výchovu a péči je podle Radky Radimské (2004) 

odůvodňována argumentací, že žena vzhledem k tomu, že rodí a kojí děti, má proto lepší 

předpoklady o ně pečovat, a to je automaticky spojováno s její schopností a povinností pečovat 

o děti po celou dobu jejich dětství a současně s péčí o domácnost a manžela.  Tato role 

„expertky“ je ale silně ovlivněna expertními názory na běžný život (hygiena, lékařství, 

psychologie), kdy se ženy dostávají do situací neustálého zvažování svých voleb a strategií 

v péči a výchově  dětí, tak aby naplnily různorodé (a často i protichůdné) doporučení odborné 

veřejnosti (Radimská 2004). Diskurz „nenahraditelné mateřské role“, stereotypní obrazy, mýty 

a pověry o přiměřených a vhodných rolích žen a mužů podle Ivy Šmídové konzervuje tradiční 

modely rodičovství tím, jak ovlivňují ochotu mužů převzít více z péče o děti (Šmídová 2008: 

12 – 14) a současně i neochotu žen se části péče vzdát, tak jak to popisuje Ivo Možný (Možný 

1983 : 103). 

Zuzana Kiczková odmítá mateřství definovat na biologickém základě (tedy schopnosti žen rodit 

děti), a předkládá sociální koncept mateřství, který vychází z konceptu mateřské práce/praxe 

Sáry Ruddick (1989), ve kterém mateřství není žádnou esencí ženskosti, ale spíše činností. Tato 

činnost či praxe začíná jako reakce na přítomnost dítěte v konkrétním sociálním prostředí. Jde 

především o převzetí zodpovědnosti za péči o dítě a za uspokojování jeho potřeb. Podstatou 

praxe je vytvoření vztahu mezi matkou a dítětem, kdy se jeden stává součástí života toho 

druhého a opačně. Podle Rudick se ženy matkami stávají a jsou jimi prostřednictvím aktivit, 

jako je láska11, péče a výchova. A to vše v kontextu sociálního prostředí, které uvaluje na matku 

určitá normativní očekávání související s dominantní představou o mateřství (Kiczková 2006 : 

420). 

Ačkoliv by tedy mohli tuto „mateřskou praxi“ vykonávat i muži (není to biologicky 

podmíněné), je mateřství v symbolické rovině ztotožňováno s ženstvím.  Normativní přiřazení 

ženství a mateřství je v současnosti ale vystaveno různým tlakům a mnoho mužů přebírá 

odpovědnost za péči o děti a mnoho žen se jí naopak vzdává. Co tomuto uvolňování 

normativního obrazu brání a v důsledku i odstranění diskriminace žen, je podle Kiczkové již 

                                                           
11 Rudick (1989) a Badinter (1998) odmítají předpoklad automatické a nepřetržité mateřské lásky. Podle Rudick 
jsou různé ambivalentní pocity a myšlení významnou součástí mateřské praxe – matka své dítě miluje a 
současně ho může i nenávidět (Rudick 1989 in Kiczková 2006:425-426). 
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výše popsaná přetrvávající dominantní představa, že muži jsou živitelé a ženy pečovatelky. A 

pokud muž vykonává nějakou „mateřskou činnost“, bude jí tématizovat jako „ženskou“ práci. 

Kiczková hovoří o tom, že otcovství je chápáno jako určitý akt vůle přisvojení si dítěte, 

v kontrastu s matkou, která dítě porodí. Na pozadí takovéhoto uvažovaní Kiczková spatřuje 

dichotomii kultura versus příroda. Rudick považuje mateřství i otcovství za sociální konstrukty, 

jejichž významy se v čase a geograficky mění, ale hlavně proto, že nejen otec, ale i matka se 

musí rozhodnout, zda si dítě přisvojí a vytvoří si s ním vztah. Podle Sáry Rudick jsou všechny 

matky tzv. adoptivními, protože mateřství spočívá v aktu převzetí odpovědnosti za péči. 

V tomto pojetí mateřství vidí potenciál dekonstrukce tradičního biologického konceptu 

mateřství (Kiczková 2006: 421 - 423). 

Osobně se přikláním k pojetí rodiny jako k procesu konstrukce sociální reality tzv. „doing 

family“/ „dělání rodiny“, „který přitom probíhá ve vztahu jedince s ostatními lidmi skrze 

komunikaci, jazyk, sdílení porozumění i mocenské vztahy“ (Schwandt 2003; Potter 1996; 

Gergen 1999; Berger, Luckmann 1999; in Maříková, Křížková, Vohlídalová 2012: 33-34) a 

který se odehrává jako ustálené, (relativně) snadno napodobitelné a napodobované vzorce 

chování a myšlení (Maříková, Křížková, Vohlídalová 2012:33). Rodičovství chápu opět jako 

genderované sociálně a kulturně konstruované repertoáry možného chování a komunikace, 

které realizujeme v různých vztazích a kontextech., ve kterých je rodičovství do různé míry 

interpelováno. A jehož podstatou je akt převzetí odpovědnosti za péči o děti.  Pokud Rudick 

hovoří o tom, že se matkami a otci stáváme, tak já bych řekla, že jimi za určitých okolností a 

v odlišných sociálních kontextech přestáváme být a co víc, že podobně jako u „ženských“ a 

„mužských“ rolí ovládáme a aktivujeme ty rolové výseče, které jsou připisovány buď 

„mateřství“ či „otcovství“. 

3.3. Rodičovství v kontextu kombinace placené práce a péče o domácnost a děti 

Rodičovství definované jako odpovědnost za péči o děti a odpovědnost za neplacenou práci 

v domácnosti12 úzce souvisí s tím, jak rodiče tyto odpovědnosti – tedy svá rodičovství, 

kombinují s placenou prací. Øystein Gullvåg Holter tvrdí, že vývoj rodinného uspořádání dělby 

práce mezi partnery13 jde po několika liniích a tyto modely variují od plné rovnosti v rozdělení 

placené a neplacené práce, přes tzv. model „jeden a půl“, kdy žena pracuje na částečný úvazek 

a muž na plný, až po tradiční uspořádání, ve kterém muž zajišťuje finanční příjem rodiny a žena 

                                                           
12 Stojí za povšimnutí, že Občanský zákoník z roku 2014 tuto neplacenou práci v domácnosti explicitně 
nedefinuje a implicitně ji zahrnuje do pojmu péče. Pozn.autorky. 
13 Autor popisuje situaci ve Skandinávii. Pozn.autorky. 
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má na starosti neplacenou práci v domácnosti a péči o děti (Holter 2003 in Šmídová 2008: 7). 

Model rodin, kde je hlavní živitelkou matka a otec zůstává v domácnosti je podle Noelle 

Chesley stále neobvyklý a méně častý. Mezi důvody, které vedou otce, aby převzali péči o 

domácnost a děti, patří především nemožnost najít práci (často spojené s nedostatečným 

vzděláním), nebo také jejich případný špatný zdravotní stav. Chesley ale také zdůrazňuje, že 

zároveň přibývá mužů, kteří mezi důvody zařazují jejich osobní volbu zůstat doma 

v domácnosti14 (Chesley 2011 : 644 – 645). S podobnými důvody jako Chesley přichází i Hana 

Maříková ve  výzkumu, který sledoval  otce na rodičovské dovolené v České republice. 

Maříková tyto otce typologizovala do tří skupin: otce pečující z donucení (kdy postavení na 

trhu práce, díky jejich nižší kvalifikaci, je méně výhodné než u jejich partnerek),  otce pečující 

„dobrovolně“ (otcové, jejichž profese zahrnuje prvek péče a starosti), a otce, kteří kombinují 

předchozí důvody (jedná se o početně největší skupinu) (Maříková 2004b : 9).  

Variabilita rodinných modelů je podle  Aleny Křížkové důsledkem změn ekonomických, 

sociálních a institucionálních podmínek, a zároveň důsledkem změn hodnot a rozhodnutí 

každého jednotlivce v rámci páru či rodiny. V České republice přetrvává institut dvoupříjmové 

rodiny (důsledek plné zaměstnanosti za socialismu a nízké úrovně mezd – je to často existenční 

nutnost) spolu se zakonzervovaným přesvědčením o primární odpovědnosti žen za chod 

domácnosti a péči o děti a další členy rodiny.  Mateřství, nikoliv otcovství, je na českém trhu 

práce vnímáno jako handicap a kombinace práce a rodiny je v obecném diskurzu chápán jako 

ženský problém. Ženám chybí dostatečná spoluúčast partnera na zvládání péče o domácnost a 

děti a případně i pomoc dalších osob (placené služby jsou často nedostupné) V této souvislosti 

autorka zmiňuje nemocnost dětí jako jednu z důležitých příčin problémů zvládání pracovních a 

rodinných závazků. Ošetřování nemocných dětí je v rozporu se současným tlakem na 

zaměstnankyně/ce tzv. „být k dispozici“, který souvisí s „flexibilizací práce“ – tedy nových 

požadavků zaměstnavatelek/le jako je nepravidelná pracovní doba, variabilita v organizaci 

práce, nutnost mobility, důraz na inovaci řešení, motivaci a týmovou práci. Tyto požadavky 

společně s nejistotou pracovní pozice enormně zvyšují nároky na kombinaci placené práce a 

rodiny, ve které rodiče volí různé strategie k jejich zvládání. Mezi ty úspěšné řadí rodiče tzv. 

partnerskou dělbu neplacené práce či dohodu. Jako další strategie zmiňují pomoc s péčí o děti 

vně rodiny, využívání dalších osoba a služeb v péči o nemocné, staré a domácnost a flexibilitu 

práce (Křížková 2007 : 61 -  65). 

                                                           
14 Autorka popisuje situaci v USA. Pozn.autorky. 
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4. Péče 

Tradičně chápaná péče jako normativní koncept ztotožněný především v symbolické rovině s 

tématikou sebe-obětování je připisována ženám a je spojen s představou  „ženské“ přirozenosti 

v kompetentnosti v péči. Péče je v dominantním diskurzu asociována s „ženstvím“.  Jinými 

slovy péče je konstruována jako každé ženě vlastní. V tomto spojení je podle teoretiček 

feministické etiky zakotvena nerovnost a nemorálnost, která reprodukuje stereotypní 

symbolické chápání ženství a mužství, a v důsledku také nerovnou dělbu práce. Selma 

Sevenhuijse tvrdí, že je proto důležité takový koncept péče dekonstruovat a ukázat, že péče 

„znamená pozornost vůči jiným…(a) také pozornost vůči sobě a vlastním potřebám“ 

(Sevenhuijsen, 1999 : 119). Sevenhuijsen chápe péči spíše jako společenskou praxi sjednocující 

jednání, pocity a myšlení člověka, kterou může provozovat kdokoliv bez rozdílu. A tvrdí, že 

pokud budou péči realizovat i muži bude docházet k posunu i v symbolické rovině 

(Sevenhuijsen 1999). 

Péče byla dlouho vnímána jako něco, co autonomní jedinkyně/ec nepotřebuje a co mu 

v podstatě brání v rozvoji. Tuto „mužskou“ perspektivu Sevenhuijse kritizuje pro absenci 

citlivosti vůči zranitelnosti a závislosti jako přirozených komponentů lidského života. A hovoří 

stejně jako Joan Tronto o péči jako o morální a politické praxi (jednání), která zdůrazňuje 

pozornost, odpovědnost nebo soucit, spolu-cítění. V tomto konceptu péče spatřuje Sevenhuijse 

nový obsah pro státní občanství pro každého, které vede k jinému politickému jednání. Takové 

jednání a politické hodnoty jsou pak založeny nejen na rovnosti a spravedlnosti, ale na spolu-

cítění umožňující lépe řešit zacházení s odlišnostmi a rozdíly různého charakteru.  

Joan Tronto rozpracovala politickou teorii péče, která je založená na předpokladu spojení 

morálního a politického života, která umožnila situovat péči a pečující praktiky do rámce 

sociálních, ekonomických a kulturních nerovností. Tronto definovala pět fází péče a z nich 

vyplývající morální hodnoty: „ 1. fázi starostlivosti (caring about) a zní plynoucí hodnotu 

pozornosti (attentiveness) k potřebě druhých; 2. fázi opatrování (taking care of) a z ní plynoucí 

hodnotu zodpovědnosti (responsibility); 3. fázi poskytování péče (care-giving) a z ní plynoucí 

hodnotu schopnosti (competence); 4. fázi přijetí péče (care-receiving) a z ní plynoucí hodnotu 

vnímavosti (responsivněss) ... (a) pátou fázi spolupečování (caring with) a na ni navázané 

hodnoty důvěry a solidarity“ (Tronto 1993 in Uhde 2014 : 106).  Právě pátou fázi spolupečování 

považuje Tronto za signifikantní pro demokratickou podobu péče – tedy taková péče, která vede 

k rovnosti. Joan Tronto má na mysli chápání péče jako konceptu, ve kterém je péče soustavně 

poskytovaná  a přijímaná na základě pocitu solidarity jako obecné hodnoty definující vztahy 
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s druhými a na tomto předpokladu následně  koncipuje pojem pečující demokracie. Domnívám 

se, že Tronto především řeší vztah pečujících a těch, o které je pečováno a vnímá tento vztah 

jako ne v každém aktu rovný. V mém výzkumu jsou to tedy pečující rodiče a na jejich péči 

závislé děti a současně se tento koncept týká  vztahů a komunikace v rámci institucionalizované 

péče (komunikace s lékařským personálem, či asistenční službou). 

 „Pečující demokracie předpokládá dvě věci: demokracie se musí stát více pečující a péče se 

musí stát demokratičtější“ (Tronto 2013 in Uhde 2014 : 107). Tronto staví představu 

demokracie jako model západní moderní vlády postavenou na principu důstojnosti pro všechny, 

a v tomto smyslu jí chápe jako univerzální koncept. Tzv. „pečující demokracie“ je postavená 

na předpokladech, že péči potřebují všichni lidé a zároveň jí poskytují, a na nutnosti přehodnotit 

význam pečujících aktivit z politického i filozofického hlediska. 

Tronto specifikuje koncept péče v souvislosti s kritikou konceptu uznání, který považuje za 

problematicky založený na předpokladu jáství. Péči vidí jako koncept, který jáství 

decentralizuje. „Péče začíná uprostřed všeho, není zde začátek, žádný správný „výchozí bod“ 

(Tronto 2013 in Uhde 2014 : 107). Péče vychází z pečujících vztahů, ale podle Tronto není 

sebereferenční tak jako je koncept uznání. Tronto touto konceptualizací péče chce docílit 

možnosti oddělení spojení péče a „ženskou/mateřskou“ identity a možnosti spojení 

s jakýmkoliv subjektem. Tím by mohlo být docíleno demokratického rozdělení péče rovným 

dílem na všechny. Tuto situaci považuje Tronto za určitý ideální, ale zatím utopický stav.  

Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová shrnují nový koncept péče, tak jak ho teoretizují Tronto 

a Sevenhuijsen, jako sociální a morální praxi představující péči o sebe, o druhé a o svět, který 

je nutné zasadit do širšího rámce, tak aby byl vnímatelný jako kulturně podmíněný fenomén. A 

zasazují se o dekonstrukci  tradičního konceptu péče. Ten je nutné zbavit esencialistického 

základu a degenderovat ho. Je nutné neztotožňovat péči s ženským sebeobětováním, ale s péčí 

a pozorností k sobě i sociálnímu prostředí. A také péči deprivatizovat, aby se mohla stát 

politickým konceptem. Takto rekonstruovaný koncept péče může změnit symbolický pořádek 

mužskosti a ženskosti (Kiczková, Szapuová 2005 : 60 – 61). 

S takto definovaným konceptem péče se shoduje i moje pojetí. Tedy péči považuji za převzetí 

odpovědnosti za pečující činnosti, které vnímám jako naučené a nikoliv „vrozené“, a které může 

vykonávat kdokoliv. Demokratické sdílení péče v rámci partnerského vztahu vnímám jako 

podmínku Giddensova konceptu „emoční demokracie“. Jinými slovy vztah, ve kterém jeden 

z páru vykonává větší díl pečující práce, není rovným a férovým vztahem.  
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5. Instituce 

Součástí péče o dítě s chronickou nemocí je i odpovědnost rodičů jako zákonných zástupců 

vyjednávat za dítě při kontaktu s různými institucemi jako jsou zdravotní a školské organizace 

či různé státní úřady. Součástí těchto vyjednávání jsou i socio-kulturní normy, které interpelují 

hierarchizované vztahy mezi rodiči a autoritami institucí. 

Joan Acker definuje termín „genderová instituce“, jenž vysvětluje jako přítomnost genderu 

v procesech, praktikách, představách, ideologiích a rozložení moci v různých oblastech 

společenského života. Institucionální struktury jako zákony, politika, ekonomika, věda, víra či 

státy jsou organizovány podle osy genderu a do současnosti v nich přetrvala hierarchicky 

nadřazená pozice mužů. Jedinou společenskou institucí, kde přetrvává význam ženské role, je 

rodina. Podle Acker je důležité se zaměřit na organizační mechanismy reprodukující 

„genderové instituce“.  Mezi tyto mechanismy Acker řadí otevřená rozhodnutí a procesy, které 

kontrolují, segregují, vylučují a konstruují hierarchie založené na genderu, a často na rase. Dále 

konstruování obrazů a symbolů, a ideologií, které opodstatňují, vysvětlují a legitimizují tyto 

hierarchie v institucích a jejich vlastní maskování genderovou neutralitou, jenž se realizují 

především prostřednictvím komunikace mezi jednotlivkyněmi/ci a skupinami v rámci institucí. 

A v neposlední řadě významným je i individuální proces konstruování vlastních identit tak, aby 

byly vhodně genderované pro danou instituci (Acker 1992 : 567 -568).  

Pro moji práci považuji za důležité, jakým způsobem se gender jako vše prostupující 

kategorizování lidských aktivit, praktik a sociálních struktur v termínech diferenciace mezi 

ženami a muži (Acker 1992) projevuje v komunikace mezi rodiči dětí s chronickou nemocí a 

personálem institucí. Největší objem komunikace rodičů dětí s chronickou nemocí pak 

představuje komunikace s lékařským a zdravotní personálem, které se v následujících řádcích 

věnuji detailněji. 

Vztahy a komunikace mezi rodiči a lékařským personálem jsou podle Adolfa Guggenbühla-

Craiga ovlivněny „moderním kultem lékaře“, vyjádřeným veřejnou úctou a sociální prestiží, 

výrazem moci; lékař je tím, kdo má v rukou život a smrt, nemoc a zdraví. Obraz mocného 

primáře, kterého se bojí nejen pacientky/ti, ale i další lékařský personál je často vykreslován 

v románech či populárních filmech a televizních seriálech. Ačkoliv si tohoto vyobrazování 

lékařstva Guggenbühl-Craid všímá, nevidí v tom příčinu zmiňovaného mocenského vztahu 

mezi lékařským personálem a pacientkami/ty. Autor předkládá teorii binarity archetypů, které 

považuje za vrozené. „Rodíme se s oběma póly archetypů v naší duši. Jestliže jeden pól 

archetypu vystoupí ve vnějším světě, aktivuje se vnitřní pól, může se však konstelovat i bez 
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aktivace. Dítě probouzí v matce mateřské chování. V psyché každé ženy se nachází vrozená 

možnost chování matky k dítěti, což záhadně podmiňuje to, že dítě je již v matce obsaženo,“ 

(Guggenbühl-Craig 2007 : 68). Autor hovoří o tzv. vnitřním a vnějším léčiteli. Každý pacient 

má v sobě různě silného vnitřního lékaře, který může aktivovat léčebné procesy a ve spolupráci 

s vnějším lékařem se uzdravit. Ale i v lékaři je obsažen pacient. Tyto archetypy se podle autora 

vzájemně projektují a vytváří momentálně uspokojivou situaci. U pacienta to vede k pocitu, že 

se ho léčba netýká a že je plně v odpovědnosti lékaře. Podle autora jsou nemocnice plné 

takovýchto pacientů, kterým chybí vůle k uzdravení. U lékaře to vede k pocitu, že pacienti žijí 

zcela v jiném světě a on sám je v bezpečí. Jak pacient, tak lékař se od svého archetypálního 

opozita distancují (Guggenbühl-Craig 2007: 69 - 70). K sjednocení dochází tím, že lékař učiní 

ze svého pacienta objekt svých mocenských nároků. Lékařskou moc chápe autor jako výsledek 

psychologického a morálního selhání, jak pacienta, tak lékaře. „Nemoc objektivizuje, 

distancuje se od své slabosti, vypíná se do výše a nemocného degraduje. Stává se mocným 

mužem díky psychologickému selhání, a nikoliv díky síle. Jedna polarita archetypu je vytěsněna 

a pak znovu připojena mocí“ (Guggenbühl-Craig 2007 : 71). Toto pojetí lékařské moci či 

bezmoci pacientek/tů je pro mě nepřijatelné, vzhledem k tomu, že uvažuji o subjektu 

v poststrukturálním rámci. „Kult lékaře“, který Guggenbühl-Craid vidí jako důsledek 

psychologického jednání, já chápu jako důsledek produktivní síly medicínského diskurzu 

udržovaného pomocí kulturních reprezentací lékařstva v médiích a literatuře. A ve výpovědích 

mých komunikačních partnerek a partnerů je tento vliv stále detekovatelný. 

Sharon Dempsey,(2008) autorka knihy Extreme Parenting, tvrdí, že má lékařský personál 

dlouhodobě špatnou reputaci týkající se komunikace s pacientkami/ty. V současnosti jsou 

lékařky/i vzdělávány/i tak, aby byly/i schopny/i každodenně vysvětlovat složité informace 

jazykem, kterému bude rozumět i laická veřejnost. Odborné informace od lékařek/ů jsou 

nezbytné pro rodiče, aby chápali stav dítěte a aby byli schopni poskytnout náležitou péči svým 

dětem a zároveň lékařky/i spoléhají na informace od rodičů o vývoji zdravotního stavu dítěte 

(Dempsey 2008: 77 - 78). Ve vztahu mezi rodiči a lékařskami/ři nejde jen o sdílení informací 

za účelem správné léčby, ale jak tvrdí Dempsey také: „Schopnost rodičů se vyrovnat s nemocí 

je ovlivněna vztahem s lékařkami/i a ostatním zdravotním personálem.(…)Bohužel mnoho 

lékařek/ů chápe komunikaci s rodiči jako pouhé sdělování klinické diagnózy. Doptávají se na 

informace o příznacích a dávají informace o lécích. Dobrá komunikace je o vytváření 

„starostlivého vztahu“, mnohem více než o pouhé sdělování klinických informací, jde o dobré 

poznání pacientky/a“ (Dempsey 2008:78). Ve vytvoření „starostlivého vztahu“   jde také o 
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rozpoznání rodinného zázemí dítěte, kulturního a náboženského pozadí a o vyjádření respektu 

vůči jejich tradici. Rodiče také vyžadují od lékařek/ů, aby aktivně naslouchaly/i jejich 

vyjádřeným obavám, které se týkají zdravotního stavu dítěte. Kritické je především sdělování 

diagnózy a poté každé další sdělování při zhoršení stavu dítěte.  Tato sdělení a způsob jakým 

jsou předána, mají vliv na to, jaký dojem si rodiče o lékařce/ři a potažmo celém zdravotním 

zařízení udělají. Tyto dojmy mají poté dlouhodobý dopad na následný vztah mezi rodiči a 

lékařským personálem (Dempsey 2008:79).  

Výzkumy15 ukazují na to, že rodiče mají dojem, že informací nedostávají dostatek a nedostávají 

je rychle (Dempsey 2008:80). „Mnoho rodičů sdílejí pocit, že lékaři s nimi (obzvláště 

s matkami) komunikují, jakoby byli příliš ochranitelští nebo neurotičtí“(Dempsey 2008:80). 

„Jsou to obvykle matky, které opakovaně navštěvují lékaře a vyjadřují své obavy. (…) a pokud 

mají pocit, že jim nenaslouchá, budou se jejich obavy zvětšovat. (…) Rodiče potřebují mít pocit, 

že jsou respektováni a že jim je nasloucháno, a jsou skutečně součástí pečujícího týmu, nikoliv 

že jsou zdravotníky pouze kontrolováni“(Dempsey 2008:80-81).  Autorka hovoří o posunu 

rovnováhy moci od lékařek/ů směrem k rodičům, kteří více zkoumají zdravotní stav svého 

dítěte a zpochybňují odbornice/íky v případě, že nejsou v komunikaci s nimi spokojeni. Podle 

autorky je tato závislost mezi odbornicemi/níky a rodiči klíčová v léčbě dítěte, „kdy každý 

z nich (lékař i rodiče) potřebují naplnit svoji roli v péči o nemocné dítě“ (Dempsey 2008:81). 

Dempsey zdůrazňuje tzv. „starostlivý přístup“ jako nutnost ze strany lékařského personálu, 

který definuje jako situaci, kdy lékařka/ř nemá zájem o dítě jenom jako o zajímavý medicínský 

případ, ale  jako o člověka. Doslova uvádí: „Pokud jsou pacienti a rodiny nepřetržitě 

konzultováni, je pravděpodobné, že získají pocit, že se o ně zdravotnický systém stará“ 

(Dempsey 2008: 82 -84).  

Chápu zdravotnické, školské organizace a státní úřady jako instituce, v nichž dochází 

k produkování a reprodukování genderové statusové hierarchie, kdy to, co je konotováno s tzv. 

„mužskými“ hodnotami (jak např. racionalita) je hodnoceno jako to lepší oproti tomu, co je 

spojováno s „ženskými“ aspekty (jako např. emocionalita), jenž je klasifikováno jako to horší. 

                                                           
15 Své argumenty autorka opírá o výsledky kvantitativního dotazníkového šetření Shared vision: concordance 
among fathers, mothers and pediatricians about unmet needs of children with chronic health conditions, Perrin, 
E.C., Lewkowicz, C., a Young, M.H., z roku 2000, který poukazuje na značnou neshodu mezi počtem 
neuspokojených potřeb indikovaných rodiči (matkami a otci zvlášť) a lékařkami/i. Podle tohoto výzkumu otcové 
a matky jsou ve značné shodě při identifikování neuspokojených potřeb v rámci péče o jejich chronicky 
nemocné dítě a lékařky/i pravidelně podceňují rodičovskou potřebu dostatku informací o nemoci a jejich 
dopadech, jsou schopni identifikovat méně a odlišné potřeby než rodiče. Pozn.autorky. 
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A tedy jako prostředí či kontexty, které apelují na konstruování rodičovských identit v duchu 

normativních genderových rolí. Pracovnice/íky těchto institucí chápu jako závislé subjekty, 

jejichž „morálně etické rozhodování může být omezeno systémy politickými, sociálními, 

organizačními, zákonnými či hierarchicko-mocenskými“ (Janebová 2014 : 38). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6. Metodologie 

„Bezpochyby naše volba receptu (metody) a způsobu úpravy (metodologie) ovlivní výsledek 

(vědění), které získáme. A dále kuchařky/i (badatelky/é) s využitím stejných ingrediencí, díky 

svým odlišným pohledům na vaření a jídlo (epistemologie), mohou vyprodukovat dost odlišné 

výsledky“ (Letherby 2003:4). V mojí diplomové práci provádím feministický výzkum 

s využitím kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s šesti manželskými páry – tedy 12 

rodiči pečujících o děti s různorodým chronickými nemocemi. Jejich výpovědi analyzuji 

pomocí genderových analytických postupů s využitím tematické obsahové analýzy. 

 

6.1. Výzkumná témata a paradigma 

Cílem mé práce je analyzovat různorodé sociální reality rodičů, kteří pečují o dítě či děti 

s chronickou nemocí a analyzovat mechanismy fungování genderových stereotypů 

zakotvených v sociokulturních normách a institucích v utváření identit rodičů a jejich vztahů v 

kontextu kombinace placené práce a péče o domácnost a děti (neplacené práce).  Zajímá mě, 

jak matky a otcové dětí  s CHN konstruují svoje identity ve vzájemné interakci (manželský či 

partnerský vztah), v interakci se svým širším okolím (širší rodina, přátelé, placená práce) a 

v interakci s institucemi (lékařský a zdravotnický personál, školství, státní úřady). Sleduji, 

jakým způsobem se v rámci této interakce proměňují mocenské pozice rodičů. A zajímá mě, 

zda péče o dítě s CHN, vzhledem ke své náročnosti, vede k genderově vyrovnanějším vztahům 

či případně co je překážkou genderově demokratičtějších vztahů. Dále mě zajímá, jakým 

způsobem rodiče vnímají a tématizují péči o dítě s CHN jako zátěž a jaké genderové implikace 

z toho vyplývají.  

Vzhledem k tomu, že paradigmatická pozice badatelky/le16 je nejen myšlenkovou základnou 

výzkumu, ale ovlivňuje výzkumné praktiky a interpretaci zjištění (Guba a Lincoln 1994:112) 

ráda bych začala právě od ní. Paradigma jako základní myšlenkové systémy ontologických, 

epistemologických a metodologických předpokladů definuje badatelčin/ův pohled na povahu 

světa, na vztahy v něm a jeho částech, a je přijímáno na základě víry (Guba a Lincoln 

1994:107). Volba a víra v konstruktivistické paradigma, ve kterém jsem svůj výzkum plánovala 

a prováděla, je důsledkem mého přesvědčení o užitečnosti tohoto přístupu pro vysvětlení 

                                                           
16 Neužívám generického maskulina záměrně a dávám přednost použití tvarů pro oba rody s využitím lomítka. 
Používám ženský rod jako první – jako moji osobní volbu, která vyplývá z přesvědčení, že věda dlouhodobě ženy 
jako badatelky upozaďovala (Reinharz 1992) a nikoliv proto, že by ženy podle tradiční etikety měly dostávat 
přednost. 
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genderovaných sociálních realit mnou dotazovaných komunikačních partnerek a partnerů. A 

souvisí to také s mým osobním vědomým odmítnutím tzv. „received paradigm“ tedy 

pozitivistického a postpozitivistického myšlení, které nyní považuji za neefektivní (jeho 

nekontextuálnost, nezahrnuje významy a důvody jednání lidí, není emické) a neetické (ve 

smyslu morálky) (Guba a Lincoln 1994). Můj příklon ke konstruktivistickému paradigmatu je 

důsledkem studia oboru Gender Studies, v jehož závěru tuto práci píši. Jsem tedy přesvědčena, 

že reality jsou poznatelné ve formě mnohočetných, nehmotných myšlenkových konstrukcí, 

které jsou sociálně a zkušenostně založené, lokální a specifické ve své povaze, a závislé 

v otázce formy a obsahu na jednotlivcích a skupinách. Konstrukce nejsou více či méně pravdou 

v absolutním smyslu, ale jsou více či méně informačně nasycené a sofistikované. Nejsou tedy 

fixní, nýbrž proměnlivé. Poznatky jsou produkovány v rámci interakce badatelky/le a 

poznávaných. Jako takové mohou být skrze interakci vylepšovány a více informačně nasyceny 

(Guba a Lincoln 1994 : 109-112).  

 

6.2. Feministický výzkum a kvalitativní metodologie 

Můj výzkum je feministický, a jako takový ho Letherby (2003) charakterizuje jako preferující 

variabilitu a autobiografický přístup ke zkoumání genderu a dalších sociálních diferencí, 

problematizující objektivitu a zdůrazňující reflexivitu a její situovanost. Reinharz (1992) hovoří 

o feministickém výzkumu spíše jako perspektivě, která obsahuje  kritický a dialektický přístup 

ke zkoumanému problému s cílem znovu promyslet sociální, psychologické, a ekonomické 

fenomény jako genderované a zakotvené ve vztazích moci. Podle Ramazonglu a Holland (2004) 

se  feministický výzkum snaží o vhled od genderových sociálních vztahů, a jejich normativních 

rámců s využitím feministických teorií genderu a moci. Je reflexivní a musí brát v potaz otázky 

etiky výzkumu. Reinharz (1992:249) zdůrazňuje, že využitím feministických teorií se snaží 

badatelky/lé poukázat na dosah politického do oblastí, které jsou obvykle považovány za 

osobní. Podle Letherby (2003:4) feministky/té věří, že volba výzkumných metod, tématu a i 

zkoumané skupiny jsou vždy politickým aktem. Z tohoto hlediska za klíčovou ve své práci 

považuji již zmíněné reflektování a otevřenost k popisu toho, jak jsem postupovala a jaký to 

má vztah k tomu, co jsem zjistila. Současně s důrazem na otevřené přiznání  a uvědomění si 

mého subjektivního zapojení a snaze přistupovat ke svým komunikačním partnerkám a 

partnerům s respektem. Tedy s vědomím toho, že je nutné reflektovat vztahy moci v rámci 

výzkumného procesu mezi badatelkou/em a poznávanými, ale zároveň i při interpretaci zjištění 

(Ramzonglu a Holland 2004: 156, 161).   
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Vzhledem k tomu, že kvalitativní metodologie zdůrazňuje konstruovanou povahu reality 

v intimním vztahu mezi badatelkou/lem a poznávanou/ným, a situačními omezeními, které 

ovlivňují zjišťování – tedy zdůrazňuje hodnotové zatížení výzkumu, považuji kvalitativní 

metodologii a související volbu metody kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů za 

vhodný postup pro zjišťování toho, jak jsou sociální zkušenosti utvářeny a zvýznamňovány 

jednotlivci v přirozeném světě.(Denzing a Lincoln 1994: 2,4). A zároveň chci zdůraznit, že si 

uvědomuji, že se nejedná o přímý vhled do vnitřního světa jednotlivce, ale že jsem analyzovala 

jen to, co jsem byla schopna přijmout či pochopit skrze optiku jazyka, genderu, třídy (vzdělání), 

rasy/etnicity a věku (Dening a Lincoln 1994:12). Na kvalitativních přístupech mě také připadá 

atraktivní možnost být jako autorka ve svých interpretacích kreativní, a současně jsem si 

vědoma toho, že neexistuje žádná interpretativní pravda (Denzing a Lincoln 1994:15). 

 

6.3. Metoda, příprava rozhovorů a pilotní rozhovory 

Pro produkci kvalitativních dat jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů, které jsem 

vedla se svými komunikačními partnerkami a partnery v duchu feministického přístupu 

k výzkumu, jak jsem definovala již dříve.  

Chápu metodu polostrukturovaných rozhovorů spíše než jako nástroj („tool“), který bych jako 

badatelka měla pevně v rukou k „výrobě“ dat, jako událost, které jsem se spolu se svými 

komunikačními partnerkami a partnery účastnila. V rámci této události, do které jsem 

vstupovala já i moje/i komunikační partnerky a partneři s odlišnými očekáváními, s odlišnými 

zkušenostmi a z odlišných pozic/lokalit (sociálně i geograficky) v odlišných časech (doslova), 

docházelo k interaktivní produkci nestandardizovaných informací. Moje komunikační 

partnerky a komunikační partneři tak měli možnost mi své zkušenosti, myšlenky, vzpomínky a 

pocity vyjádřit vlastními interpretacemi a případně tzv. „on-the-spot“ jsme měli možnost si 

vzájemně vysvětlit diskutované významy. Mezi mnou vítanými pozitivy polostrukturovaných 

rozhovorů, které feministické teoretičky/ici zdůrazňují, patří, kromě značné flexibility týkající 

se struktury a podoby otázek, také příležitost k jistému vyrovnání mocenských pozic mezi 

badatelkou/lem a komunikačními partnerkami a partnery, tím jakým způsobem odpovídali či 

neodpovídali na moje otázky (Reinharz 1992: 18-21; et al. Flick 2004:203).  

Výběr této metody byl také ovlivněn mým přesvědčením, že jsem schopná snadno navazovat 

s lidmi osobní kontakty a budu během rozhovorů schopna empaticky naslouchat a reagovat, a 

tím tak umožnit vytvoření prostor pro vzájemné porozumění mezi mnou jako badatelkou a 
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mými komunikačními partnerkami a partnery. Což je jeden z předpokladů úspěšně vedených 

feministických rozhovorů (Reinharz 1992:20).  Důležitou roli v této volbě sehrála také moje 

osobní zainteresovanost a zkušenost ve zkoumaném tématu, kterou chci blíže specifikovat 

v části věnované mé pozicionalitě. Věřila jsem, že právě tato osobní zkušenost a jisté 

sebeodhalení  bude klíčem k otevřeným výpovědím a vzájemnému porozumění17. Byla jsem si 

zároveň vědoma i jistých nevýhod, které pro mě metoda polostrukturovaných rozhovorů bude 

představovat. Počínaje časovou náročností provedení a zpracování, přes jistou „emocionální 

náročnost“ a nezbytnost vzájemného vciťování se do svých protějšků v rozhovorech vzhledem 

ke zkoumanému tématu (Reinharz 1992:32-36).  

Kromě polostrukturovaný rozhovorů jsem také použila krátké strukturované dotazníky, které 

jsem využila k získání základních demografických údajů (věk, stav, vzdělání, bydliště, 

zaměstnání, počet a věk dětí, socio-ekonomický status) a současně k získání  informací o 

diagnóze dítěte a informace týkající se péče o dítě s CHN (četnost kontrol na odborných 

lékařských pracovištích a jejich lokace, finanční náklady na péči, další osoby či organizace 

pomáhající s péčí). 

Po rozhodnutí zaměřit svou diplomovou práci na téma rodin pečujících o děti s CHN, 

zpracování úvodních rešerší na toto téma a stanovení možných otázek a cílů výzkumu, jsem 

měla možnost v rámci kurzu Paměť a rod: orální historie v genderovém výzkumu, provést 

narativní rozhovor, pro nějž je typická svobodná promluva komunikační/ho partnerky/a 

stimulovaná úvodní otázkou stimulující výpověď, která se obvykle vztahuje k životnímu 

příběhu dotyčného člověka (et al. Flick 2004:206). Tento rozhovor jsem realizovala s mojí 

kamarádkou Magdalénou 13. 11. 2015, která je matkou dítěte se silnou potravinovou alergií a 

těžkým atopickým ekzémem a jejíž situaci jsem znala už z dřívějška a součástí našeho 

přátelského vztahu je i právě společná zkušenost s péčí o dítě s CHN. Rozhovor, který trval 

přibližně šedesát minut,  se uskutečnil u ní na pracovišti, protože nechtěla, aby rozhovoru byly 

přítomny její děti. Rozhovor byl pro mě jednak příležitostí si vyzkoušet, jak budu schopna 

reagovat na výpovědi komunikačních partnerek/rů a zároveň možností případně obohatit 

seznam připravovaných otázek o témata, která přinesla Magdaléna do rozhovoru.  

Po tomto prvním rozhovoru a konzultaci s vedoucí své práce jsem si připravila první seznam 

otázek pro další rozhovory. Otázky tematicky vycházely z cílů a otázek mého výzkumu a byly  

                                                           
17 Zde hrálo roli i to, že jsme měla možnost konzultovat tuto možnou situaci se svojí vedoucí práce Doc. Věrou 
Sokolovou, Ph.D. 
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členěny do šesti bloků: 1) Každodenní život a rutina, 2) Střetávání a komunikace s institucemi 

a autoritami, 3) Péče a vyjednávání jejich parametrů mezi rodiči, 4) Kombinace zaměstnání a 

péče, 5) Otázky identity, 6) Pocity a emoce. Následně jsem realizovala 12. 2. 2016 rozhovory 

s Antonínem a Klárou, rodiči dítěte s epilepsií. Po těchto rozhovorech a konzultaci s vedoucí 

práce jsem seznam otázek znovu rozšířila o další otázky, které se především týkaly toho, jak 

moje komunikační partnerka nebo partner vnímá dotazovaný fenomén u své partnerky či 

partnera a otázky týkající se finanční náročnosti péče. Počet otázek byl také navýšen tím, že 

jsem některé z nich formulovala různými způsoby, tak abych je měla předpřipravené pro případ, 

že by mnou první zvolené formulaci moje komunikační partnerka či partner nerozuměl/a.  

Následujících devět z celkových dvanácti rozhovorů jsem realizovala do 4. července 2016. 

Rozhovory jsem prováděla s každým zvlášť18.  

 

6.4.  Výběr komunikačních partnerek, partnerů a jejich medailonky 

Na začátku tohoto výběru bylo moje rozhodnutí dělat rozhovory s rodiči, kteří oba pracují nebo 

pracovali a současně pečují nebo pečovali o dítě s CHN19. Svůj výběr jsem předem 

neomezovala na sezdané páry a chtěla jsem dělat rozhovory i s nesezdanými nebo rozvedenými 

dvojicemi. Ze svého výzkumu jsem předem nevylučovala ani neheterosexuální partnery a 

partnerky. V době, kdy jsem výzkum plánovala, tak jsem znala čtyři manželské páry, které 

pečovaly o  dítě s CHN, a předpokládala jsem, že při vědomí toho, že mám podobnou životní 

zkušenost, budou ochotni do mého výzkumu vstoupit, tak jak o tom hovoří Reinharz 

(1992:260).  Po prvním rozhovoru s Magdalénou a zároveň po té, co jedna z mnou oslovených 

známých tento rozhovor odmítla, jsem se rozhodla hledat tzv. mezi cizími lidmi. Důvodem pro 

toto rozhodnutí, bylo uvědomění si, jak je výzkum jistým zásahem do soukromého života mých 

komunikačních partnerek a partnerů, a zároveň je i zásahem do mého života. Což mi došlo při 

rozhovoru s Magdalénou a jejím manželem Jirkou, kteří jsou oba mí dobří přátelé a zároveň 

tato možnost nahlédnout do soukromí přátel byl i důvod, který uvedla moje další známá, jenž 

rozhovor odmítla.  

Proto jsem tedy následně požádala jednak osobně a jednak i prostřednictvím Facebooku své 

známé a příbuzné, zda by mi pomohli kontaktovat rodiče chronicky  dětí s CHN z okruhu svých 

známých. Takto jsem získala dvanáct kontaktů na páry. Až na jeden případ jsem dostala vždy 

                                                           
18 Blíže tento prvek rozebírám v části Průběh rozhovorů a etika výzkum. Pozn.autorky. 
19 Chápu chronickou nemoc tak, jak jsem ji definovala v úvodu své práce, jako zdravotní stav dítěte, který si 
vyžaduje dlouhodobou a nezbytnou léčbu ve spolupráci s lékařským odborným personálem. Pozn.autorky. 
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telefonní čísla nebo emailové adresy na ženy z těchto párů. V jediném případě jsem jednala při 

prvním kontaktu s mužem. Z těchto jedenácti kontaktů mi šest žen odmítlo s odůvodněními, že 

manželé nemají na takové věci čas nebo že manželé by se o takových věcech nebavili. Pět 

z těchto žen odmítly přímo a jedna až poté co se svým manželem o výzkumu hovořila. Také 

jsem emailem oslovila jednatelku pobočky Asociace přátel a rodičů zdravotně postižených dětí 

ČR o. s. v místě bydliště, která mi nejprve přislíbila spolupráci dvou žen, ale poté, co jsem jí 

opakovaně v emailu vysvětlovala, že chci dělat rozhovory s oběma rodiči, se již více neozvala.  

Domlouvání termínů rozhovorů se zbývajícími šesti páry probíhalo následně také po telefonu 

nebo emailu, kdy jsem se snažila svým komunikačním partnerkám a partnerům vyjít vstříc a 

nechala jsem je vždy navrhnout několik termínů, které by jim vyhovovali a těmto termínům se 

pak přizpůsobit. Také jsem se snažila, aby se rozhovory uskutečnily co nejdříve poté, co 

souhlasili s uskutečněním rozhovoru. Místa, kde se rozhovory konaly, byly také volbou mých 

komunikačních partnerek a partnerů s přihlédnutím k mojí žádosti, aby to bylo místo, kde 

budou takové podmínky, aby se dal rozhovor nahrát.  

Následně bych chtěla představit své komunikační partnerky a partnery v pořadí, ve kterém jsem 

s nimi realizovala rozhovory a v jejich předložených medailoncích přiblížit jejich základní 

geografické údaje, informace o diagnózách dětí, o které pečují, současně s některými mými 

interpretacemi jejich výpovědí a mými postřehy z průběhu rozhovorů, tak abych dokreslila  

kontext těchto rodin a přiblížila informace o průběhu rozhovorů, které považuji za relevantní 

pro následující analýzu. 

 

Magdaléna (40 let) a Jiří (40 let) 

Oba mají vysokoškolské vzdělání a oba se považují za rodinu se středním příjmem. Žijí v domě 

na malém městě, oba jsou zaměstnaní, Magdaléna je učitelka a Jiří je technik.  Do zaměstnání 

nedojíždí a vlastní auto (které oba řídí). Mají dvě dcery ve věku 14 a 8 let. Starší z nich byla 

v osmi měsících diagnostikována silná potravinová alergie a atopický ekzém. Na pravidelné 

kontroly jezdí na specializované pracoviště do Prahy dvakrát za rok a případně dle akutního 

stavu. Tyto návštěvy u lékařky jim zaberou obvykle půl dne. Roční finanční náklady spojené 

s léčbou dítěte vyčíslili na 5000 Kč. Při péči o jejich dceru jim pomáhaly obě babičky. Čas, 

který tráví péčí o dceru vzhledem k její nemoci, vymezil Jirka na dvě hodiny denně a Magdaléna 

na celý den v době, když byla dcer malá a v současnosti tento čas definuje jako nulový.  
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Zdravotní stav své dcery oba vnímají jako v současnosti stabilizovaný a v podstatě 

bezproblémový. A její nemoc vnímali oba jako zátěž spíše v době, kdy byla malá a kdy si 

vyžadovala specifický režim a různá praktická opatření, která se týkala mazání, koupání, 

oblečení a především stravování.  

Uspořádaní vztahů ve své rodině (jejich vztah trvá 20 let) vnímají oba jako spíše tradiční model, 

kdy žena pečuje o děti a manžel pracuje, aby rodinu uživil. Magdaléna tématizovala častou 

Jirkovu nepřítomnost a nutnost dělat rozhodnutí a organizační opatření sama a Jirka tuto věc 

reflektoval stejně s odůvodněním, že musel být v práci. 

Rozhovor s Magdalénou probíhal, jak jsem již uvedla, na jejím pracovišti a trval 59 minut 

v době, kdy měla Magdaléna čas v rámci jejího pracovního dne. Rozhovor s Jirkou proběhl u 

nich doma odpoledne o víkendu a trval 1 hodinu a 25 minut. V případě této dvojice byl čas 

mezi jednotlivými rozhovory nejdelší a to pět měsíců. Důvodem k této dlouhé pauze byla 

jednak moje pracovní zaneprázdněnost, ale také to, že jsem zvažovala již z uvedených důvodů, 

zda i Jiřího jako svého kamaráda zařadím do zkoumaného vzorku. Vzhledem k tomu, že i on 

sám se následně dotazoval, zda s ním rozhovor udělám, nechtěla jsem ho odmítnout a rozhovor 

jsem s ním udělala. Zajímavým momentem u této rodiny byla také situace, kdy se rodičů na 

nutnost dělat rozhovor dotazovala i jejich starší chronicky nemocná dcera.20 

 

Klára (43 let) a Antonín (43 let) 

Oba mají vysokoškolské vzdělání a oba se považují za rodinu se středním příjmem. Žijí v domě 

ve velkém městě. Klára je zaměstnaná na částečný úvazek (učitelka) a částečně pracuje na volné 

noze. Antonín je osoba samostatně výdělečně činná (překladatel). Za prací nedojíždí. Vlastní 

auto, řídí pouze Antonín. Mají dvě děti, starší devítiletou dceru a mladšího sedmiletého syna. 

V jednom roce byla dceři diagnostikována epilepsie a v osmi letech specifikován elektrický 

status v mozku. Na pravidelné kontroly, které trvají přibližně jednu hodinu, jezdí na 

specializované pracoviště do Prahy dvakrát za rok a jinak dle akutní potřeby do nemocnice 

v místě bydliště. S léčbou a péči nespojují žádné finanční náklady. Klára čas potřebný k péči 

spojené s nemocí jejich dcery specifikovala na třicet minut denně a Antonín na hodinu a půl, 

                                                           
20 Tento moment spolu s textem Murrayho (2008) mě přivedl k uvědomění si jednoho z limitů mé práce, která 
problematiku rodičovství v kontextu péče o dítě s CHN pojednává pouze po linii rodičů. Pozn.autorky. 
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kdy do této péče zahrnuje i přípravu do školy. S péčí o děti vypomáhá babička a dcera má ve 

škole asistentku pedagožky. 

Zdravotní stav své dcery vnímají v současnosti jako celkem stabilizovaný, ale vážný. Největší 

obavy měli oba z toho, že případné další záchvaty mohou trvale poškodit její mentální 

schopnosti.  

Uspořádání rodiny (jsou ve vztahu sedmnáct let) vnímají jako egalitářské, kdy všechno dělají 

společně. Toto uspořádání je podle jejich názoru důsledkem toho, že Antonín pracuje z domova.  

Rozhovory jsem s oběma realizovala v jednom dni (v době jarních prázdnin, kdy jim děti hlídala 

babička) v místě bydliště jiného komunikačního páru.  Rozhovor s Klárou, který proběhl jako 

první,  trval 1 hodinu a 20 minut a s Antonínem 40 minut. S Klárou a Antonínem jsem se setkala 

pouze jednou před třemi lety a nebyli mými přáteli.  

 

 

Elena (53 let) a Zbyněk (55 let) 

Elena má vysokoškolské vzdělání, Zbyněk středoškolské a oba se považují za rodinu se 

středními příjmy. Bydlí v bytě na malém městě a oba jsou zaměstnaní, Elena v administrativě 

a Zbyněk je technik. Do práce nedojíždí a vlastní auto, které řídí častěji Elena. Mají tři děti, dvě 

dcery ve věku třicet jedna a dvacet šest let a syna, kterému je dvacet tři let. Synovi byla přibližně 

v osmi měsících diagnostikována hemofilie typu B (těžká forma). Na pravidelné kontroly na 

specializované pracoviště do Prahy, které jim zabraly obvykle půl dne,  jezdili dvakrát ročně a 

jinak dle akutní potřeby do nemocnice v místě bydliště. Elena náklady spojené s péčí o nemocné 

dítě odhadla na 5000 Kč ročně a oba mě upozornili, že léky jim byly hrazeny plně pojišťovnou 

a že patří mezi nejdražší indikované léky. Zbyněk do nákladů spojených s péčí o nemocné dítě 

zahrnoval i peníze, za které nakupovali synovi stavebnici LEGO, aby si měl s čím hrát, když 

musel být často doma v klidovém režimu. Čas, který byl spojen se specifickou péčí o dítě, Elena 

specifikovala na 30 minut – tedy čas spojený s nitrožilní aplikací léku. A Zbyněk ho definoval 

jako minimální. S péčí o syna jim často pomáhala babička. 

Zdravotní stav svého syna vnímají v současné době jako stabilizovaný s tím, že je to především 

v současnosti už jeho starost, vzhledem k tomu, že je dospělý a případná léčba je již zcela v jeho 

kompetenci. Elena v rozhovoru hovořila o největší zátěži, která vyplývala z neustálého dozoru 
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s cílem předcházení úrazu. Zbyněk často tématizoval jistou lítost nad tím, že jeho syn ačkoliv 

velmi sportovně nadaný, nemůže sportovat v takovém rozsahu, jak by si oba (on a syn) přáli. 

Uspořádání rodiny (jsou ve vztahu třicet dva let) oba vnímají jako tradiční. Podle Zbyňka je to 

uspořádání ovlivněno především tím, že se manželka stará o děti od narození a umí vařit, což 

on neumí.  

Rozhovory jsem realizovala u nich doma v kuchyni večer v pracovních dnech. Jejich syn, který 

s nimi bydlí, byl v tu dobu venku s přáteli. Opět jsem realizovala jako první rozhovor s Elenou 

a zhruba po týdnu se Zbyňkem.  S Elenou jsem mluvila 1 hodinu a 15 minut, se Zbyňkem dvě 

hodiny. Elenu jsem dříve znala tzv. od vidění, je to příbuzná mé kamarádky a se Zbyňkem to 

bylo moje první setkání.  

 

Petra (44 let) a Jaroslav (43 let) 

Oba mají středoškolské vzdělání a oba se považují za rodinu se středními příjmy. Bydlí v domě 

ve velkém městě. Jaroslav je zaměstnaný (střední manažerská pozice), Petra je nezaměstnaná a 

definuje se jako žena v domácnosti. Do práce Jaroslav nedojíždí, auto vlastní a využívá ho 

především Petra. Mají dvě dcery ve věku osmnáct a dvanáct let. 

Mladší dcera se narodila předčasně a od narození byl její zdravotní stav pravidelně monitorován 

a v jednom roce ji byla diagnostikována dětská mozková obrna (spastická diparéza). Na 

pravidelné kontroly na specializované pracoviště do Prahy jezdí dvakrát ročně a tato návštěv 

jim obvykle zabere půl dne. Roční finanční náklady spojené s péčí o jejich dítě Jaroslav vyčíslil 

na částku, která přesahuje 10 000 Kč ročně. Petra udává až sto tisíc ročně. Petra specifikuje čas 

věnovaný péči o dceru jako 24-hodinovou práci a Jaroslav hovoří o veškerých aktivitách, které 

probíhají doma i venku. Při péči využívají pomoci babičky a dcera má ve škole osobní 

asistentku.  

Zdravotní stav své dcery považují oba v současnosti za stabilizovaný. Jako problém vnímají 

oba to, že vzhledem k tomu, jak dcera roste a přibírá na váze, je stále náročnější fyzická 

manipulace s ní a to jak doma, tak venku.  A oba zdůrazňují finanční nedostupnost případných 

vhodných pomůcek, které by jim tuto péči usnadnily.    

Uspořádání rodiny (jsou ve vztahu dvacet tři let) vnímají jako tradiční. Toto uspořádání je podle 

Petry i Jaroslava nezbytné k tomu, aby mohli zajistit fungování rodiny – což znamená zajistit 

dostatek financí pro chod rodiny a pokrytí nákladů na péči o nemocnou dceru. V tomto ohledu 
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Petr hovořil o finanční pomoci ze strany místního magistrátu a charitativní sbírky, kterou 

iniciovali na nákup vozíku. 

Rozhovor s Petrou jsem realizovala opět jako první u nich doma v kuchyni dopoledne 

v pracovní den v době, kdy byly obě dcery ve školách. Rozhovor s Jaroslavem proběhl o deset 

dní později na jeho pracovišti (výrobní hala strojírenské firmy) v jeho kanceláři odpoledne 

v průběhu jeho pracovní doby. Rozhovor s Petrou trval 55 minut a s Jaroslavem 50 minut. Před 

rozhovory jsme se neznali. 

 

Daniela (32 let) a Pavel (42 let) 

Daniela má vysokoškolské vzdělání a Pavel středoškolské. Daniela označila svoji rodinu za 

nízkopříjmovou vzhledem k nákladům, které jejich rodina má. Pavel se zařadil k rodinám se 

středním příjem. Pavel je osoba samostatně výdělečně činná, pracuje manuálně (pokrývač) a 

jeho firma zastřešuje i Danielinu pracovní činnost (lektorka). Vlastní dvě auta.  Pavel využívá 

jedno k dojíždění za prací a Daniela druhé auto potřebuje k přepravě dětí a k občasnému 

dojíždění za prací. Mají čtyři děti. Starší dcera a syn jsou z Pavlova prvního manželství, je jim 

patnáct a čtrnáct let. Mladší jsou dvojčata, chlapec a dívka ve věku šesti let. Mladší dceři byla 

ve dvou letech diagnostikována psychomotorická retardace (expresivní dysfázie) a později i 

epilepsie. Oba chlapci v rodině mají diagnostikované ADHD a starší dcera má atopický ekzém. 

Na pravidelné kontroly na specializovaná pracoviště do Prahy jezdí jednou ročně s každým 

z dvojčat zvlášť, tato návštěva jim zabere půl dne. Dále navštěvují s mladší dcerou pravidelně 

jednou za čtrnáct dní rehabilitaci a jednou týdně logopeda. Další návštěvy vyplývají z akutního 

zdravotního stavu všech dětí a jsou nepravidelné. Finanční náklady spojené s péčí o nemocné 

děti specifikují oba rodiče na částku, která ročně přesahuje sto tisíc korun. Časovou náročnost 

péče specifikují oba odlišně. Daniela hovoří o devatenácti hodinách denně v pracovních dnech 

a Pavel v pracovních dnech hovoří o dvou hodinách, ale o víkendu jde o celé dny. Při péči jim 

pomáhají prarodiče. Mladší dcera má ve školce osobní asistentku. Také využívají pomoci centra 

rané péče.  

Zdravotní stav své mladší dcery vnímají v současné době jako stabilizovaný v určitém 

momentu vývoje. Jejich obavy směřují k tomu, že neví, jak se stav jejich dcery bude vyvíjet 

dál. Jako náročné vnímá Daniela to, že nemají pouze jedno nemocné dítě, ale čtyři děti, které 

mají svoje specifické zdravotní problémy a nároky. Pavel naopak vnímá jako nemocnou pouze 

svoji mladší dceru. 
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Uspořádaní vztahů ve své rodině (jsou ve vztahu osm let) vnímají jako spíše egalitářský rodinný 

model. Pavel zajišťuje hlavní zdroje příjmů, ale Daniela pracuje částečně dopoledne a o 

víkendech, aby podle svých slov přispěla jednak do rozpočtu a aby mohla přijít do kontaktu 

s jinými lidmi a psychicky si odpočinula od péče o děti.  

Rozhovory jsem realizovala v průběhu dvou týdnů u nich doma v kuchyni a na verandě. 

Danielou jsem hovořila dopoledne v pracovní den, kdy byl doma jen akutně nemocný starší 

syn. Rozhovor trval 1 hodinu a 45 minut. S Pavlem jsem hovořila večer v pracovní den, kdy 

byli všichni doma. Rozhovor trval 55 minut. Kontakt na tento pár jsem měla od maminky svého 

kamaráda. Danielu a Pavla jsem před rozhovory neznala.  

 

Adéla (40 let) a Jindra (38 let) 

Adéla má vysokoškolské vzdělání a Jindra středoškolské. Adéla řadí svoji rodinu mezi ty se 

středním příjmem a Jindra zařadil jejich rodinu mezi vysokopříjmové. Žijí v bytě na malém 

městě. Adéla je zaměstnaná a pracuje ve vysoké manažerské pozici (HR). Jindra je osoba 

samostatně výdělečně činná a pracuje většinou z domu (překladatel a grafik). Mají dvě auta. 

Adéla dojíždí do zaměstnání pravidelně. Jindra pouze občas a používá auto k přepravě dětí. 

Mají dvě dcery ve věku devět a šest let. Starší z nich byla v pěti letech diagnostikována 

rholandická epilepsie. Na pravidelné kontroly na specializované pracoviště v Praze dojíždí 

dvakrát ročně a do nemocnice v místě bydliště v případě akutního stavu. Časovou náročnost 

péče vyplývající z nemoci dítěte Adéla vidí jako nulovou a Jindra uvádí jednu hodinu denně 

(během rozhovoru jí pak navýšil o další hodinu denně). Finanční náročnost Adéla specifikovala 

na 1000 Kč a Jindra na 2000 Kč ročně. S péčí o děti jim pomáhá nepravidelně babička. 

Zdravotní stav své dcery vnímají v současnosti jako stabilizovaný a dobře „zamedikovaný“. 

Oba rodiče nejvíce trápí psychické vlastnosti jejich dcery, které se projevují špatnou 

soustředěností, velkou emocionalitou a špatným spánkem s nočními děsy, a které dávají do 

souvislosti s její nemocí. 

Uspořádání rodinných vztahů (jsou ve vztahu jedenáct let) vnímají oba jako velmi egalitářské 

a to vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem příjmu je Adélino zaměstnání a Jindra zajišťuje 

pravidelně péči o dcery v odpoledních hodinách.  Adéla hovořila o sehraném rozdělení činností, 

které se týkají péče o děti a o domácnost a Jindra komentoval tento stav jako z jeho strany 

bezproblémový. 
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Rozhovory jsem realizovala během jednoho dopoledne o prázdninách v domě u mojí matky, 

která mi také kontakt na Adélu zprostředkovala jako jejich sousedka. Toto místo jsme zvolili 

po vzájemné dohodě, tak aby vždy jeden z páru mohl být s dětmi doma a druhý mi mohl v klidu 

poskytnout rozhovor. Oba rozhovory trvaly necelých 60 minut. Adélu a Jindru jsem osobně 

neznala, pouze jsem měla některé zprostředkované informace o jejich rodině od mojí matky.  

 

6.5. Pozicionalita a dovětek k výběru vzorku 

V této následující části bych chtěla čtenářkám/řům osvětlit, kdo jsem a z jaké pozice jsem do 

výzkumu vstupovala a zároveň jakým způsobem mě samotný výzkumný proces ovlivnil a 

proměnil. A to především vzhledem k tomu, že chápu, jak moje sociální pozice ovlivňuje limity 

v naslouchání, rozumění a interpretaci příběhů mých komunikačních partnerek a partnerů 

(Janebová 2014:37). 

Dalo by se říci, že do výzkumu vstupuji ze tří vzájemně prolínajících se pozic, jednak jako 

studentka Gender Studies, která získala určité vědomosti o genderovanosti sociální reality a 

zastává feministické postoje, a také jako matka dítěte s CHN21, která před studiem nabyla jisté 

vědomosti pramenící ze specifické osobní zkušenosti a která zastává určité osobní postoje 

k tomuto tématu. A také z pozice profesní jako středoškolská učitelka s více jak patnáctiletou 

praxí. Zmiňuji tyto tři stránky mé identity, ale jsem si vědoma, že jsou zde další markery 

sociální identity, které mají vliv na to, jak k výzkumu přistupuji a jak jeho závěry interpretuji. 

Jde především o moje sebepojetí jako bílé, heterosexuální vdané ženy středního věku ze střední 

třídy. 

Na počátku byla moje nespokojenost, která vyplývala z pocitů odpovědnosti za  volby v péči o 

našeho syna, kterou můj manžel na mě delegoval větou: „Je to nakonec tvoje rozhodnutí, 

protože ty to víš líp. Ty jsi matka.“; z únavy, která pramenila z neustálého balancování mezi 

pracovním vytížením a péčí o syna; a ze strachu a viny, které pramenily z přesvědčení, že můj 

syn je jiný, jeho život bude jiný, a že je to do nějaké míry moje vina. A také z toho, že kvůli 

intenzivní pozornosti k synovi zanedbávám moji starší dceru.  

Genderová studia, na která jsem se přihlásila z důvodu nezbytnosti doplnění kvalifikace jako 

učitelka angličtiny na střední škole, mi přinesla určitý obrat zlomu v nahlížení na sebe sama a 

mého muže a naše děti v naší životní situaci. Přinesla mi více pochopení pro sebe i mého 

                                                           
21 Jak jsem specifikovala v úvodu své práce. Pozn.autorky. 
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manžela a zároveň tím pro mě rozkryla genderovanost našeho vztahu a našich identit.  A také 

mi odkryla principy fungování moci a diskurzů a tím tak usnadnila chápání tlaků, které  vnímám 

nejen v rámci rodiny, své práce, ale také při komunikaci s lékařským či učitelským personálem. 

Pomohla mi pochopit mé obavy z jinakosti mého syna a oprostila mě od pocitů viny 

z nedostatečné péče o obě děti, které jsem v této souvislosti prožívala. Získala jsem pocit 

určitého relativního osobního osvobození v rozpoznání nesvobody tzv. „svobodných“ 

rozhodnutí (Janebová 2014 : 38). Tato práce a studium mi, jak jsem uváděla, umožnily nalézt 

více pochopení pro mého partnera, především pak ve smyslu porozumění jeho „nepotřebě“ 

hovořit o emocích a o způsobu prožívání kritických situací spojených s péčí o naše děti. Ale 

také ve mně vyvolalo přesvědčení, že mám nárok po něm požadovat větší zapojení do péče o 

domácnost a děti, vzhledem k tomu, jak nyní vnímám koncept rodičovství. 

Práce na mém výzkumu a studium  změnilo můj pohled na lidi s chronickými nemocemi či 

mentálními a fyzickými jinakostmi. Chápu nyní jejich životy jako normální a jedinečné. 

Především text Stuarta Murrayho (2008) mi pomohl pochopit moji osobní motivaci v mém 

badatelském počínání – nutkavou potřebu ze sebe sejmout břemeno obrazu „supermatky“. A 

zároveň si i uvědomit velký limit mé práce, a to ten, že se soustřeďuji na rodiče dětí 

s chronickou nemocí a těmto dětem moje práce nedává hlas.22 Murrayho text mi také pomohl 

pochopit rozhodnutí jedné z mých potencionálních komunikačních partnerek odmítnout účast 

v mém výzkumu, když argumentovala tím, že někde četla, že za psychické poruchy dětí mohou 

matky, které nejsou dostatečně láskyplné. Osobně tuto kauzalitu považuji za hrozbu, kterou 

patriarchální ideologie uvaluje na matky a reprodukuje tradiční koncept mateřství. 

S mojí pozicí a osobní zkušeností souvisí i volba dělat rozhovory s oběma rodiči a nejen 

s ženami. Osobně chápu genderové otázky jako otázky, které se týkají jak žen, tak mužů a 

shoduji se s Ramazonglu a Holland, které odmítají brát ženy jako subjekt feminismu 

(Ramazonglu a Holland 2004:8) A s názorem Letherby, že životy žen a mužů se vzájemně 

ovlivňují a proto je vhodné muže zařadit do feministického výzkumu (Letherby 2003:6). I 

s nově získaným pohledem na problematiku maskulinit v rámci studia kurzu Kritických 

mužských studií, jsem věděla, že chci dát v těchto otázkách hlas mužům.  

Výsledný vzorek mých komunikačních partnerek a partnerů byl ovlivněn i tímto 

metodologickým postupem, protože některé ženy, které odmítly účast v mém výzkumu, 

                                                           
22 Což vede k otázkám toho, jak jsou děti a jejich autonomie definovány v naší západní společnosti. 
Pozn.autorky. 
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reagovaly negativně právě po sdělení tohoto aspektu rozhovorů. Dalším mnou reflektovaným 

prvkem, který ovlivňoval výběr komunikačních partnerek a partnerů, byla moje výše 

specifikovaná identita, která v důsledku limitovala výběr na bílé, heterosexuální, 

středostavovské páry (Reinharz 1992:254). Jinými slovy v okruhu mých známých a jejich 

známých souhlasili s rozhovorem ty páry, které jsou do určité míry podobné mému manželství 

– v tomto smyslu je můj zkoumaný vzorek značně homogenní.  

 

6.6. Etika a průběh rozhovorů 

Za spojovací niť mezi všemi dvanácti rozhovory považuji feministický etický přístup 

badatelky/le k výzkumu a ke svým komunikačním partnerkám a partnerům, tak jak jej definuje 

Reinharz (1992). To pro mě především znamenalo jednat se svými komunikačními partnerkami 

a partnery jako s racionálními aktérkami a aktéry ve svých kontextech (Reinharz 1992 : 264), 

se kterými sdílím podobnou životní zkušenost, což chápu jako předpoklad vytvoření 

vzájemného porozumění (Reinharz 1992:267).   

Kromě pilotního rozhovoru s Magdalénou měly ostatní rozhovory podobný průběh vzhledem 

k zvolené metodě polostrukturovaných rozhovorů - kladla jsem stejné otázky, ale nebyly 

totožné vzhledem k osobním a situačním kontextům jednotlivých komunikačních partnerek a 

partnerů – každý rozhovor se vyvíjel trochu odlišně. Nejdříve jsem se svým komunikačním 

partnerkám a partnerům krátce představila (pokud šlo o naše první osobní setkání).  Poté jsem 

představila téma své práce a vysvětlila, že motivem mého výzkumu je moje osobní zkušenost 

s péčí o dítě s CHN (stručně jsem uváděla výčet diagnóz mého syna), a také jsem ozřejmila, 

proč musím studovat (abych si doplnila kvalifikaci a nepřišla o práci)23. Také jsem znovu 

připomněla, že budu následující rozhovor nahrávat.   

V úvodu rozhovoru jsem požádala o vyplnění informovaného souhlasu s rozhovorem. 

Nechávala jsem je formulář přečíst a podepsat, a vysvětlovala jsem, jak budu přepis rozhovoru 

anonymizovat a upozornila jsem je na to, že nemusí na moje otázky odpovídat, a také, že pokud 

si budou přát, mohu zpětně jejich odpovědi vymazat. Některé komunikační partnerky a partneři 

se mě v tomto momentě ptali, co by mi více vyhovovalo vzhledem k zpracování dat. Poté jsem 

                                                           
23 Pociťovala jsem nutnost legitimizovat důvod dodělávání vysokoškolského studia ve vyšším věku –  tedy 
vysvětlovat, proč se vymykám společenské normě. Pozn.autorky. 
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s nimi vyplnila dotazník24, spustila nahrávání na notebook a zahájila rozhovor úvodní otázkou, 

zda by mi mohli popsat, jak probíhá jejich běžný pracovní den.  

V průběhu rozhovorů jsem se snažila postupovat podle předem připraveného seznamu otázek 

rozdělených do výše popsaných šesti tematických bloků. Často se stávalo, že jsem nemusela 

klást všechny připravené podotázky k tématům, neboť mi na ně moje komunikační partnerky a 

partneři odpověděli samostatně. Někdy jsem využila předem připravených otázek v různých 

formulacích, např. u otázky, která se týkala sebepojetí v rodinných vztazích, jsem často musela 

nahradit slovo „role“ slovem „odpovědnost“, nebo v otázce, která se týkala „tlaků z okolí“ jsem 

slovo „tlak“ nahrazovala „nepříjemnou zkušeností“.  

Důvodem pro nepoložení určitých otázek byla občas i konkrétní nastalá situace v rozhovoru, 

kdy jsem považovala další dotazování na toto téma za neetické a nechtěla jsem svým doptávání 

jitřit vzpomínky a emoce mých komunikačních partnerek a partnerů. V těchto chvílích se mi 

osvědčila neverbální komunikace. Ta fungovala v mém případě často jako prvek sebeodhalení, 

ale i vyjádření mého pochopení a soucitu. Během rozhovorů jsem se často se svými 

komunikačními partnerkami a partnery smála, ale i plakala. Snažila jsem se udržovat oční 

kontakt s komunikačními partnerkami a partnery během rozhovoru, protože jsem měla pocit, 

že pokud se dívám do svých otázek nebo se snažím napsat poznámku, tak ztrácím jejich 

otevřenost v momentech sdělování citlivých informací. Moje neverbální projevy hrály silnou 

roli v navázání vzájemného pochopení a to i s komunikačními partnerkami a partnery, se 

kterými jsem v den rozhovoru mluvila poprvé v životě. 

Během rozhovorů došlo k situacím, kdy komunikační partnerky a partneři vyjadřovaly/i své 

postoje, které byly výrazně odlišné od mých (např. otázky inkluze, migrantů a jiných menšin). 

Jejich vyjádření jsem nekomentovala, nicméně v těchto chvílích jsem nebyla schopná udržovat 

se svými komunikačními partnerkami a partnery nepřetržitý oční kontakt. Další vliv, který jsem 

si uvědomovala, byly situace, kdy komunikační partnerky a partneři hovořili o svých rodinách 

a rodičovstvích, kdy jsem cítila, že se s jejich modely porovnávám. Při vědomí mechanismů 

interaktivního vytváření identit v rámci komunikace jsem byla ráda, že jsem schopná toto 

reflektovat  a pochopit, proč to vnímám jako určitý tlak. Snažila jsem se tedy respektovat nejen 

svoje komunikační partnerky a partnery, ale i sebe v této situaci. 

                                                           
24 Zařazení vyplnění dotazníku na začátku rozhovoru mi pomohlo do rozhovoru vstoupit a často jsme se během 
rozhovoru k odpovědím v dotazníku odkazovala. Měla jsem také pocit, že moje komunikační partnerky a 
partneři  přijímají vyplnění informovaného souhlasu a dotazníku jako určitý formální úvod, který je nutnou 
součástí mého výzkumu. Pozn.autorky. 
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V závěru rozhovoru jsem vždy požádala komunikační partnerky a partnery, aby se zamysleli 

nad tím, co bylo v rozhovoru řečeno, a zda by se chtěli k něčemu vrátit, nebo zda chtějí ještě 

něco dodat, případně zda chtějí, abych nějaké informace nepoužila. Poté jsem jim za rozhovor 

poděkovala a vypnula nahrávání. Následovala ještě vždy krátká rozprava o tom, jak rozhovor 

vnímali. Většina z mých komunikačních partnerek a partnerů komentovala rozhovor jako 

zajímavou rekapitulaci toho, co dosud prožili. Daniela, Adéla, Jirka, Antonín a Jindra hovořili 

o psychoterapeutickém efektu našeho rozhovoru. A Jirka, Antonín a Jindra zmínili pro ně dosud 

ne příliš známý pocit jisté úlevy pramenící z možnosti toto někomu vyprávět. Některé 

komunikační partnerky a partneři mi po rozhovoru nabízeli pomoc s hledáním dalších rodičů 

do mého výzkumu, nebo se mi dostalo i srdečného pozvání k dalším návštěvám a upřímných 

vyjádření, že jsou rády/i, že mě měli možnost poznat a spolupracovat na mém výzkumu. 

Některé komunikační partnerky a partneři se mě v závěru dotazovali na můj příběh a moji 

zkušenost.  

V jednom případě po skončení rozhovoru s manželem, kdy se manželé opět setkali, mě tak 

trochu nemile překvapil komentář jeho manželky, která řekla, že vypadám docela dobře na to, 

že jsem s ním byla hodinu v jedné místnosti. Podobně nepříjemnou zkušeností, kterou jsem 

během realizace rozhovorů zažila, bylo natáčení rozhovoru s Jaroslavem na jeho pracovišti, kde 

si mě vyzvedl na vrátnici a dovedl do své kanceláře přes celou výrobní halu, kde pracovali 

jenom muži. Sama jsem u sebe také pozorovala, jak zvažuji před každým rozhovorem, jaké 

oblečení zvolím, abych nepůsobila vyzývavě. V těchto chvílích jsem jako badatelka pociťovala 

jistou bezmoc a určité sebeomezení. 

Můj záměr udělat rozhovory s oběma rodiči vedl k dilematu, zda dělat rozhovory zvlášť nebo 

dohromady. Po konzultaci s vedoucí práce jsem se přiklonila k odděleným rozhovorům 

s očekáváním, že takto budou moci moje komunikační partnerky a partneři vypovídat do určité 

míry nezávisleji (Reinharz 1992:41). Bylo zajímavé, jak některé moje komunikační partnerky 

a partneři tuto situaci v průběhu rozhovorů komentovali a  pozastavovali se nad tím, že je 

rozhovor přivedl do momentu, kdy se museli zamýšlet, jak by na určitou otázku odpověděl/a 

jejich partner/ka. A hovořili o tom, že si po rozhovoru musí s ní/m promluvit.  

Pořadí rozhovorů, které bylo vždy stejné, tedy jako první jsem dělala rozhovor s ženou a poté 

s mužem, vyplývalo podle mého názoru z toho, že první kontaktní osobou byla vždy žena, na 

kterou jsem dostala kontakt. To znamená, že i lidé, kteří mi pomáhali komunikační partnerky a 

partnery hledat, kontaktovali až na jednu výjimku (kontakt na Pavla) ženy jako první. Ale i 

Pavel mě po prvním telefonátu odkázal na svoji manželku, abych se nejprve dohodla s ní.  
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V důsledku tohoto pořadí někteří muži během našich rozhovorů na tuto situaci reagovali, tak 

že se mě buď přímo dotazovali, nebo komentovali, že jimi sdělované informace jsem už asi 

slyšela od jejich manželek. Já jsem se snažila na tyto dotazy či komentáře nereagovat nijak 

výrazně a nesdělovala jsem jim, co mi řekly jejich manželky. V momentě, kdy se jim ode mě 

nedostalo souhlasného potvrzení (třeba i mimoslovního), muži pokračovali ve svých 

výpovědích. Pokud jsem se v rozhovoru s ženami dozvěděla určitou novou informaci, která 

byla pro mě zajímavá z hlediska mého výzkumu a chtěla jsem získat i tuto informaci od jejich 

manželů, spoléhala jsem na svoji schopnost improvizovat a na tuto věc se nepřímo doptat 

(například pobyt otce v nemocnici). Uvědomovala jsem si, že muži ví, že jsem příběh jejich 

rodin již slyšela od jejich žen, ale nezasahovala jsem jim do jejich výpovědi tím, že bych jim 

tvrdila, že řečená skutečnost mi je již známá a že o ní nemusí mluvit.  

Tento opakující se postup – tedy kontaktování žen jako prvních a provedení rozhovoru jako 

prvních, a také již popsaná odmítnutí některými oslovenými komunikačními partnerkami, si 

vysvětluji jako přímý důsledek tradiční představy o ženě „matce – strážkyni krbu“, přes kterou 

jsem se k důvěrným informacím o rodině dostávala, nebo mi byl přístup znemožněn. Jde podle 

mého názoru o jistou formu moci, kterou ženy v mém výzkumu měly, a kterou jsem jim i já 

pomohla realizovat tím, že jsem nepožadovala opačné pořadí. Tuto moc teoretizují Sarah a 

Hawkins jako koncept „maternal gatekeeping“ – tedy souboru přesvědčení a chování, které 

brání rodičům ve větší spolupráci v péči o rodinu a domácnost na základě stereotypně 

vymezených rodičovských identit (Sarah, Hawkins 1999 : 200). 

 

6.7. Zpracování dat a kódování 

Nahrané rozhovory jsem přepisovala metodou doslovné transkripce (Hendl 2005). Při přepisu 

jsem anonymizovala veškerá jména osob a místních názvů. Ponechala jsem v transkripci název 

hlavního města Prahy, protože podle mého názoru jde o informaci, která má vliv na vnímání 

závažnosti stavu dítěte a vnímání zátěže, která je s péčí spojená (psychická, časová, finanční 

zátěž)25.  A z podobných důvodů i název nemocnice v Motole. Do závorek jsem popisovala 

emoce (pláč, smích, vztek), výrazná gesta, tón hlasu a jeho intonaci. Kurzívou jsem 

zaznamenávala to, co se během rozhovoru odehrávalo v místě rozhovoru (přerušení, vyrušení, 

předčasné zakončení). Při přepisu jsem ponechávala nespisovná tvarosloví a slova z angličtiny 

jsem přepisovala, buď foneticky, nebo jsem ho ponechala v původním anglickém tvaru. Do 

                                                           
25 Také žádná z mých komunikačních dvojic v Praze nebydlí. Pozn.autorky. 
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transkripce jsem nezaznamenávala má přitakání (citoslovce „Hm“), neboť jsem je používala 

velmi často. 

Ke kódování dat jsem přistupovala, tak jak jej chápou Coffey a Attkinson, podle nichž kódování 

představuje různé postupy a způsoby organizování kvalitativních dat. Jde o proces, ve kterém 

vztahujeme vyprodukovaná data k našim představám, teoretickým konceptům o těchto datech. 

Kódy označujeme významové shluky (slova, části vět, části textu) s cílem generovat koncepty 

a témata. Coffey a Attkinson hovoří o kódování jako o procesu simplifikace a zároveň 

komplikace dat s cílem jejich zpřístupnění analýze a k odkrývání nových analytických 

možností (rozšíření dimenze analýzy). Jde o kreativní přemýšlení o získaných datech s cílem 

rozšíření konceptuálních rámců (Coffey a Attkinson 1996: 26-30).  

Před vlastním kódováním jsem si připravila tzv. „start-list of codes“ – tedy určitý seznam 

předem rozmyšlených kódů (Miles a Huberman 1994 v Coffey a Attkinson 1996 : 31 – 32). 

Tento seznam zahrnoval šest tematických okruhů navázaných na mé výzkumné téma, a ze 

kterých také vycházely otázky v rozhovorech. Seznam jsem rozšířila o další kódy, které 

vycházely z teoretické části mé práce (významné teoretické koncepty, koncepty z jiných 

výzkumů na podobné téma). Po první sérii kódování jsem dospěla k 13 kategoriím, které jsem 

při druhém čtení zredukovala. Při hledání a porovnávání souvislostí, pravidelností, kontrastů, 

paradoxů a toho, co se  nikam nehodí, jsem využila myšlenkové mapy (Coffey a Attkinson 

1996:47) pomocí které jsem rozdělila kategorie do čtyř základních tematických kapitol: 1) 

Chronická nemoc jako zátěž, 2) Péče, 3) Emoce, 4) Instituce, které jsou dále děleny podle 

kategorií a subkategorií.  

Chtěla bych podotknout, že jsem si vědoma toho, že proces kódování a následující kvalitativní 

tematická analýza jsou procesy ovlivněné mojí subjektivitou (tak, jak již zmiňuji v kapitole 

věnované mojí pozicionalitě). Následující analytická část je tedy mojí interpretací výpovědí 

mých komunikačních partnerek a partnerů v návaznosti na teoretickou část. Jsem si vědoma 

toho, že v mé interpretaci dochází k určité redukci a generalizací dat při současné snaze 

neopomenout jedinečnost výpovědí mých komunikačních partnerek a partnerů.26¨ 

 

                                                           
26 Prvek redukce a generalizace dat byl pro mě osobně tou nejnáročnější částí mého výzkumu, protože jsem si 
byla vědoma rozdílů mezi individuálními výpověďmi. A vedl k tomu, že analytickou část své práce jsme dvakrát 
přepracovávala. Pozn.autorky.  
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7. Úvod do analytické části 

Moje analytická část je rozdělena do čtyř tematických kapitol, které mapují rodičovství mých 

komunikačních partnerek a partnerů v kontextu péče o dítě/děti s chronickou nemocí. První 

kapitola představuje chronickou nemoc dětí jako zátěž, druhá kapitola je věnována péči o dítě 

s CHN, třetí kapitola analyzuje emoce rodičů pečujících o dítě s CHN a čtvrtá kapitola je 

zaměřena na vyjednávání rodičů s institucemi (zdravotnictví, školství a státní úřady). Co 

považuji za signifikantní pro moji následující interpretaci výpovědí mých komunikačních 

partnerek a partnerů, je moje uvědomění si jejich individuálních jedinečných a různorodých 

pozicionalit a kontextů, ze kterých jejich příběhy vycházejí.  

 

7.1. Chronická nemoc jako zátěž 

Všechny moje komunikační partnerky a partneři hovořili v průběhu rozhovorů o chronické 

nemoci svého dítěte jako o pociťované psychické zátěži a stresu. Toto téma vykrystalizovalo 

z odpovědí na otázky, ve kterých jsem se ptala, jak moje komunikační partnerky a partneři 

vnímají nemoc svého dítěte a co je nejvíce zatěžuje. Pokud jsem v teoretické části psala o tom, 

že je chronická nemoc dítěte rodiči nesena jako komplexní zátěž  (Miller J., 2015; Štěrbová, 

2013; Dempsey, 2008; Vágnerová, 2004 : 1001; Major, 2003; Quittner, 1998), tak mě 

především zajímalo, jak moje komunikační partnerky a partneři konstruují chronickou nemoc 

(CHN) svého dítěte/dětí a v jakém smyslu je pro ně zátěží. Jinými slovy řečeno, jak o těchto 

tématech přemýšlejí a jak je interpretují. Rovněž mě zajímalo, co o této komplexní zátěži 

zjistím, budu-li se na ní dívat genderovou optikou. 

7.1.1.  „Scénáře štěstí“27 

Moje komunikační partnerky a partneři se dostali do životní situace, kdy se opakovaná mantra 

o narození dítěte jakéhokoliv pohlaví, ale s podmínkou úplného zdraví, nenaplnila a u jejich 

dítěte byla diagnostikována chronická nemoc. Až automatizující očekávání příchodu a života 

se zdravým dítětem se změnilo ve frustraci z nenaplnění očekávaných „scénářů štěstí“ – tedy 

z nenaplnění tzv. „běžného či normálního“.  Jiří28 (40), otec dcery s kombinovanou alergií, 

komentuje tento stav s odkazem na své kolegy v práci, kteří podle něj vnímali zpovzdálí situaci 

jejich rodiny jako takovou, která „není normální“29, protože se nejednalo o běžné onemocnění, 

                                                           
27 Koncept „scénářů štěstí“ je termín Sáry Ahmed (2010), který jsem představila v teoretické části věnované 
partnerským vztahům a emocím. Pozn.autorky. 
28 Veškerá vlastní jména komunikačních partnerek a partnerů a jejich dětí jsou změněná. Jména ostatních osob 
nahrazuji písmeny XY. Pozn.autorky. 
29 Citace či části citací (termíny) mých komunikačních partnerek a partner jsou psány kurzívou. Pozn.autorky. 
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ale nemoc chronickou. Jak jsem v úvodu své práce uváděla, chronická nemoc je definována 

jako nevyléčitelná, tím pádem vnímána, jako negativně a doživotně ovlivňující aspekt 

v biografiích dětí a jejich rodin.  

Moje komunikační partnerky a partneři ve velké shodně hovoří o chronické nemoci dítěte jako 

o různých formách omezení jejich dětí a to i přes odlišnou situovanost jednotlivých párů, která 

je ovlivněna charakterem nemoci jejich dítěte/dětí. Tato omezení vnímají rodiče dětí s CHN  

v situacích, jednak když popisují činnosti, aktivity (které by mohly negativně ovlivnit jejich 

zdravotní stav) a dále také situace v životech dětí, které očekávali, že jejich děti budou moci 

dělat nebo prožívat. Zmiňovaná omezení vyvstávají do popředí v momentech,  kdy své děti 

srovnávají s ostatními dětmi (vrstevnicemi/níky, sourozenci).  

Jistým společným vzorcem, který se opakuje ve výpovědích komunikačních partnerek i 

partnerů je tvrzení, že jejich dcera nebo syn „není zdravá“ (Jaroslav, 43), „je postižená“ 

(Daniela, 32), „má tahleta omezení“ (Jiří, 40), „je jiná“ (Klára, 43), „narodil se s handicapem“ 

(Elena, 53) a proto jak říká Jiří (40) „nemůže si prostě dovolit všechno.“ Společným 

jmenovatelem pro výpovědi mých komunikačních partnerek a partnerů je vnímání chronické 

nemoci dítěte jako „jinakosti“ vyplývající  z konstruování „nemoci“ dítěte jako jisté 

nezpůsobilosti, tak jak jej definuje Sontag (1977), nebo jak popisuje v mém výzkumu Daniela  

„nekompetentnosti“, která je opakem „zdraví“/způsobilosti.  

Magdaléna (40) například popisuje, jak museli její dceři s kombinovanou alergií nosit do školky 

a později do školy svačiny a obědy, protože jejich dcera se nemohla stravovat ve společných 

stravovacích zařízeních a nemohla v tomto ohledu fungovat jako ostatní děti. Podle Magdalény 

je to nemoc, která neumožňuje dceři společné stravování, nikoliv, jak se domnívám já, neochota 

či neschopnost personálu těchto kuchyní připravit jídlo vhodné i pro děti s alergií.  Příprava 

jídel pro lidi s potravinovými alergiemi je dnes již běžnou praktikou například v mnoha 

soukromých stravovacích zařízeních, jak si toho i Jiří, Magdalenin manžel, sám v jiné části 

rozhovoru všímá, když komentuje jejich cesty na společná sportovní soustředění, kde je jeho 

starostí ohlídat přípravu jídla pro dceru. Jiří říká: „…tím, že je alergiků víc a víc, tak není v tuhle 

chvíli nijakým způsobem exotická. Kamkoliv přijdeme, ať už do restaurace nebo ubytovacího 

zařízení a řekneme, máme tyhle alergie a nemůžeme tyhle ty a tyhle ty věci, tak oni, to není 

problém, jasně …není to nic výjimečného v tuhle chvíli.“ A je zajímavé, že v tomto kontextu 

najednou hovoří Jiří o dceři jako o „v podstatě zdravé holce bez omezení“.  Není to tedy pouze 

alergie, co dceru omezuje, ale institucionalizované společenské normativní rámce, které jsou 
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implicitně obsaženy v pravidlech a nařízeních řídících různé instituce (v tomto případě školní 

jídelny), které dceru a její rodiče podle mého názoru diskriminují.30  

Podobně Petra (44), jejíž dcera má dětskou obrnu a astma, hovoří o tom, jak přihlásila dceru do 

skautského oddílu, ale poté, co zjistila, že její dceru jiná holčička bije a její dcera se neumí 

bránit, tak z oddílu dcera odešla. „Jinakost“ své dcery, která se díky fyzickým dispozicím 

nemůže bránit fyzickým útokům, bere Petra jako omezení pro sociální vztahy její dcery, která 

si podle jejích slov „nemůže najít kamarády“. Petra díky tomu, že vnímá svoji dceru jako 

„jinou“, nevidí a nepojmenovává za příčinu omezení ve vztazích dcery nevhodné chování dětí 

ve skautském oddílu a neschopnost oddílových vedoucí takovémuto chování zabránit.  

Zmiňovaná rodičovská frustrace z nenaplněných očekávání vedou moje komunikační partnerky 

a partnery ke strategii vyrovnávání se s touto situací pomocí snahy o normalizaci (Sallfors a 

Hallberg 2003). Ve výpovědích mých komunikačních partnerek a partnerů jsem detekovala 

jistý  rozdíl mezi tím, jak tyto snahy o normalizaci tématizují muži a ženy. Většina mužů na 

první otázku týkající se chronické nemoci dítěte odpovídala v termínech jako „normální, nic 

nestandardního“ (Jaroslav, 43), „tak je to takový jako normální“ (Antonín, 43),  „je to taková 

malá nemoc“ (Jiří, 40), nebo Jindra (38), který říká: „Já bych řekl, no tak má nějakej zádrhel, 

a není to jednoduchý, ale pořád je to furt, já říkám zdravý dítě.“ Tyto výpovědi podle mého 

názoru vypovídají o jisté snaze mužů význam nemoci částečně bagatelizovat. Tak jak tvrdí 

Seidler (1996 : 91) jsou muži vychováváni k tomu, aby se tvářili, že je všechno v pořádku.  Ve 

srovnání s ženami, které hovořily spíše v duchu citace Kláry „Na to, co jí je, je prostě hvězda.“ 

– tedy spíše než popírání stavu nemoci, moje komunikační partnerky hledaly a popisovaly pro 

ně potencionálně horší onemocnění, která musí být mnohem náročnější na zvládnutí. Adéla tak 

hovoří o dceřině epilepsii jako o lepší variantě, se kterou „dokážeme žít“ a považuje za mnohem 

horší například astma, naopak Magdaléna si zase neumí představit situace dětí s epilepsií. 

Domnívám se, že u mužů v mém výzkumu se v rozhovorech v těchto momentech projevovala 

jistá snaha indentifikovat se jako ten, který tzv. „bere věci s chladnou hlavou bez emocí“ a kdo 

se bude snažit o racionální pohled. Kdežto u žen v mém výzkumu jde spíše o formu sebe-

utěšování, která ukazuje na to, že ženy vnímají chronickou nemoc jako něco, co je emocionálně 

zraňuje.   

Tyto snahy o normalizaci ale nutně naráží nejen na pojetí nemoci jako „jinakosti“, ale také  na 

určitá reálná omezení vyplývající z chronických onemocnění. Mezi tato omezení patří různé 

                                                           
30 Otázkami vyjednávání rodičů s institucemi se věnuji v samostatné kapitole. Pozn.autorky. 
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záchvatovité stavy, které mohou dítě ohrožovat na životě, bolesti, krvácení, omezení hybnosti, 

nebo další různorodé nekomfortní pocity a stavy dítěte například spojené s léčbou či 

vyšetřeními, které se u dětí v mém výzkumu liší podle charakteru chronické nemoci. 

V souvislosti s těmito reálnými omezeními moje komunikační partnerky a partneři shodně 

konstruují chronickou nemoc jako omezující a zatěžující. Zbyněk, otec dítěte s hemofilií,  

popisuje rozčarování, které pramenilo z toho, že „ je to náš blízký člověk a teď ho čeká něco, 

z čeho asi budou komplikace a strádání.“  Podobně Jaroslav zdůrazňuje, že je nejvíc s ženou 

trápí, že dcera nechodí. Daniela a Pavel  také zdůrazňují špatnou mobilitu své dcery. U rodičů 

dětí s epilepsií v mém výzkumu je společná obava z trvalého poškození mozku po velkém 

záchvatu. Moje komunikační partnerky a partneři v tomto ohledu shodně konstruují svoji 

rodičovskou roli jako odpovědnost za dobré prospívání svých dětí s CHN, ve kterém nemoc a 

její projevy fungují jako překážky, se kterými je nutné bojovat. V této souvislosti moje 

komunikační partnerky a partneři tematizují nutnost péče o dítě s CH a s tím spojenou řadu 

emocí, které budu analyzovat v samostatné kapitole. 

Obecné „scénáře šťastných rodinných biografií“ totiž neobsahují nezvládnutí péče o nemocné 

dítě a ani neobsahují nekončící potýkání se s projevy chronických nemocí, které podle mých 

komunikačních partnerek a partnerů nutně musí ovlivnit i samotné biografie dětí (dcer a synů) 

s CHN.  Například Adéla, matka dcery s epilepsií, konstruuje chronickou nemoc jako zátěže, 

která pramení z omezení (i zdravotních), jenž toto onemocnění pro život dcery s sebou nese a 

bude také nést v budoucnosti. Adéla nechce, aby se její dcera účastnila letních táborů pro děti 

s epilepsií, aby zabránila dceři vidět další děti s epilepsií. Adéla říká: „…když jí dáme na nějaký 

tábor, tak akorát uvidí jiný epileptiky a o to víc jí bude jímat hrůza, že ona takhle vypadá.“ 

Adéla také vyjadřuje své přání: „aby (její dcera) mohla vést plnohodnotný život, a nejíst prášky 

do konce života a založit rodinu a mít děti a aby to partnerovi nevadilo.“ Adéla tedy vnímá 

současnou i budoucí biografii své dcery jako nemocí omezenou a tudíž neplnohodnotnou. 

Plnohodnotnost života Adéla konstruuje jako život bez nemoci (v jejím případě bez „hrozných“ 

záchvatů), život v heterosexuálním partnerství a s více dětmi. Do „normální“ biografie Adéla 

zahrnuje také budoucí dceřino pracovní uplatnění, které je již nyní podle Adély omezené tím, 

že jako člověk s epilepsií nebude moci získat řidičský průkaz a tím pádem nebude moci o přijetí 

v některých zaměstnáních žádat. V jiné části rozhovoru opět Adéla konstruuje „normální“ 

biografii jako život spojený s úspěšnou pracovní pozicí a pořízením si dětí, když hovoří o tom, 

že i mnoho lidí s epilepsií „žijou normálním životem a maj děti“. Adéla o životě své dcery 

uvažuje v koncepčním rámci tzv. „normální biografie“, tak jak jí popisuje Ahmed (2010) či 
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Kolářová (2012) v tom ohledu, že očekává, že dcera bude mít heterosexuální partnerství, bude 

pracovat, bude matkou a bude zdravá. Adélina psychická zátěž vyplývá z obavy, že tato 

očekávání – tyto „scénáře štěstí“ nebudou naplněny. 

Podobně Zbyněk vnímá diagnózu hemofilie u svého syna jako zátěž, která ho omezuje ve 

sportovních činnostech, ke kterým má podle Zbyňka jeho syn zděděné fyzické předpoklady. A 

ačkoliv je hemofilie také zděděnou fyzickou dispozicí, Zbyněk nemoc nevnímá jako součást 

fyzické vybavenosti svého syna, ale jako něco, co je mu dáno jako „osud“31. Výše zmínění 

pocit rozčarování, který podle Zbyňka pociťovala i jeho žena, má u něj ještě další rozměr. 

Zbyněk říká: „já vím jedno, že to pro mě nebylo vůbec lehké. Obzvláště, když to byl syn…ten 

vztah otec a syn je tak jako matka a dcera, jiný než dcera a otec. Že prostě to sdělování si těch 

chlapských věcí a nemyslím těch nějakejch intimních, takový to vypravování si o tom světě, jako 

že včera říkal, že byl na běžkách, nebo že byl zase na kole…že jsme si říkal, do jaký míry, si to 

připouštět nebo ne.“ Zbyněk vnímá nemoc svého syna jako omezení, které nezapadá do 

stereotypní genderové představy maskulinity, tak jak je definováno Connell (2005) – tedy 

fyzicky zdatného, zdravého muže.  Zdatnost jeho syna je podle Zbyňka a tedy potažmo 

„mužnost“ nemocí ohrožena, což se u Zbyňka projevuje pochybnostmi při tzv. „chlapských 

hovorech mezi otcem a synem“. V podobném smyslu tématizuje Zbyněk synovu nemoc jako 

omezení pro jeho budoucí partnerské vztahy, kdy Zbyněk hovoří o tom, že se obává, aby jeho 

budoucí partnerka měla pro jeho stav pochopení. Vzhledem k tomu, že současná synova 

partnerka aktivně a skoro vrcholově sportuje a Zbyňkův syn s ní často trénuje, Zbyněk se obává, 

zda bude brát tato dívka ohledy na jeho zdravotní stav. Zbyněk očekává, že by její nepochopení 

mohlo vést k partnerským hádkám a rozpadu tohoto vztahu, protože se podle mě obává, že jeho 

syn nebude tzv. stačit své partnerce. Zbyněk tedy uvažuje stereotypně o nutnosti lepší fyzické 

zdatnosti u muže jako podmínky pro funkční heterosexuální vztah. Zdeňkovy obavy tedy 

pramení nejen z obav o vývoj zdravotního stavu syna, ale přidává se k nim i obava o synovu 

maskulinitu, která je v ohrožení. Zdeněk konstruuje synovu maskulinitu v souladu 

s patriarchální představou „mužství“, kde je největší hrozbou pro muže odhalení jiným mužem, 

že normativní charakteristiky „mužnosti“ nenaplňuje (Kimmel 1999:60). V hovorech otce se 

synem by k takovému „možnému odhalení“ mohlo dojít.  

Moje komunikační partnerky a partneři chronickou nemoc svého dítěte shodně neočekávali, 

vnímají ji jako v různých směrech omezující pro jejich děti i rodiny a přebírají odpovědnost za 

                                                           
31 K tomuto se vrátím v kategorii, která je věnována pocitům viny. Pozn.autorky. 
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dobré prospívání svých dětí, což jim chronická nemoc dítěte  komplikuje. Reálná rodinná realita 

mých komunikačních partnerek a partnerů se vzdálila od očekávané rodinné reality. Děti s CHN 

jsou rodiči pojímány jako „jiné/nemocné“, hovoří o nich jako o hemofilikovi, alergikovi, 

epileptikovi, nebo postižené, což podle mého názoru může vést u jejich dětí k sebepojetí jako 

„jiní/nemocní“ jedinkyně/ci. Takováto identita je pak vnímána jako stigmatizovaná (Goffman 

2003) a nesoucí s sebou velkou emocionální zátěž jak pro rodiče, tak pro jejich děti s CHN.  

 7.1.2. „Nemůžeme žít normálně“ 

„Nemůžeme žít normálně“ je věta, jenž podle mě shrnuje Pavlův komentář k jejich rodinné 

situaci, kdy jeho manželka Daniela nemůže  podle jeho slov „normálně pracovat“ a rodina 

nemůže „normálně chodit do zoologický a do lesa na procházky.“ Jak jsem již uvedla, CHN 

dětí vnímají jejich rodiče nejen jako omezení v životech dětí, ale také jako omezení pro životy 

rodin, rodičů a sourozenců. Tato omezení moje komunikační partnerky a partneři nejčastěji 

tématizují jako vyplývající především z braní ohledu na zdravotní stav dětí s CHN, tak aby 

nebyl nějakou činností rodinných příslušnic/íků ohrožen či zhoršován, nebo z náročnosti nutné 

péče, která omezovala možnosti rodin, rodičů a sourozenců. Moje komunikační partnerky a 

partneři tématizují a) omezení volnočasových aktivit, b) vliv na sourozence dětí s CHN a c) 

omezení placené práce. 

a) Omezení volnočasových aktivit 

Součástí „obecných rodinných scénářů štěstí“ je i trávení společného volného času určitými 

očekávanými volnočasovými aktivitami jako jsou společné výlety, sportování nebo zahraniční 

dovolená. Očekávání mých komunikačních partnerek a partnerů se v této oblasti také dostala 

do rozporu s jejich prožívanou realitou. Ačkoliv Sallfors a Hallberg (2003) ve své studii 

označují volnočasové aktivity za jednu z rodičovských strategií přizpůsobení se a akceptace 

chronické nemoci dítěte, já bych výpovědi mých komunikačních partnerek a partnerů 

interpretovala spíše než jako „snahu o úlevu“ (Sallfors a Hallberg 2003) jako „snahu o normální 

rodinný život“. Výpovědi v této kategorii jsou opět ovlivněny charaktery jednotlivých 

chronických onemocnění, nicméně společným jmenovatelem pro všechny komunikační 

partnerky a partnery je braní ohledu na potřeby dítě s CHN. Za zajímavé považuji především 

to, že omezení volnočasových aktivit tématizovali shodně ženy i muži v mém výzkumu. Tento 

moment podle mého názoru vyplývá z toho, že volnočasové aktivity  moje komunikačních 

partnerek a partnerů chápou jako čas, který rodiny tráví společně a také se o to snaží. Mezi tyto 

aktivity řadí moje komunikační partnerky a partneři především trávení společných víkendů a 

dovolených. 
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Například Klára popisuje plánování dovolených či výletů, tak aby se během těchto aktivit 

nedostávali do situací, které by mohly přivodit dceři epileptický záchvat, nebo pokud by 

záchvat nastal tak, aby byli například v dosahu dopravního prostředku, kterým by se dopravili 

v případě potřeby do nemocnice. Klára popsala, jak museli odmítnout dovolenou v Chorvatsku 

na jachtě, kdy výše uvedenou podmínku nešlo naplnit. Podobně Magdaléna popisuje, jak kvůli 

zhoršení zdravotního stavu dcery museli po třech dnech dovolenou v Chorvatsku ukončit a 

vrátit se domů. Adéla zase hovoří o nutnosti na dceru neustále dohlížet, říká: „tak musíme hlídat 

výšky a vodu.(…) tak já se na ní musí furt dívat, nebo jeden z nás. Prostě hlídáme to jinak, než 

kdyby byla zdravá.“  

Opatrnost tématizoval i Zbyněk, který popisuje situace, kdy se s manželkou Elenou dohadovali 

a podle jeho slov trochu riskovali, když se snažili trávit čas společným sportováním venku. Tyto 

činnosti vystavovaly jejich syna s hemofilií většímu potencionálnímu riziku zranění a 

případných komplikací. Zbyněk se domnívá, že tato rizika stála za to, protože jinak by byly 

omezovány potřeby jejich dcer, když říká, že „ to by bylo riziko, to by holky musely sedět doma, 

nebo by s nimi mohl jet jen jeden rodič“, a současně pravidelná sportovní aktivita přispívala 

k tomu, že Roman vypadal podle slov svého otce „opálený a vypracovaný“ a tedy výrazně lépe 

než například ostatní chlapci s hemofilií, se kterými se setkával na letních táborech, kteří byli 

podle slov Zbyňka „seschlí a bledí“. Zbyněk hovoří o tom, jak se snažili syna s manželkou 

upozorňovat na to, aby byl opatrný a rozvážný, ale podle jeho slov se jeho syn jako „každý 

normální kluk“ snažil vyrovnat svým vrstevníkům a riskoval. V této výpovědi spatřuji 

Zdeňkovu snahu o normalizaci jejich rodinného života – tedy trávit volný čas všichni společně 

bez ohledu na chronickou nemoc syna, a to i za cenu vystavení syna většímu zdravotnímu riziku 

v případě úrazu, která podle mě souvisí se Zdeňkovou internalizovanou normativní představou 

o „zdravě“ vypadajícím mužském těle.32   

Nejsilněji téma omezení volnočasových aktivit artikulovali Daniela a Pavel. Oba vnímají péči 

o svou dceru s diagnózou psychomotorické retardace a epilepsie jako příliš náročnou ve 

srovnání s ostatními sourozenci a oba zmiňují, že nemohou vést „normální život“. Pavel říká: 

„Já si myslím, že ji (Danielu) nejvíce trápí, že nemáme normální chod rodiny.“ Daniela říká: 

„Prostě mě trápí, že třeba my jsme tak strašně omezení tou Lenkou, že my třeba nemůžeme jet 

na výlet. Třeba jdete a ona to neujde. Prostě celá rodina tím trpí.“ Pavel v této souvislosti 

                                                           
32 Moje komunikační partnerky i partneři v této souvislosti zmiňuje pocity strachu  vyplývající z určité 
nepředvídatelnosti vývoje zdravotního stavu dětí s CHN, které budu rozebírat samostatné kapitole. 
Pozn.autorky.  
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hovoří o dceři jako o „kouli na noze“, která mu bude komplikovat pobyt na dovolené, protože 

jí nemůže podle jeho slov „vypustit ven“ jako například jejího bratra. Daniela zdůrazňuje 

neustálou potřebu na dceru dohlížet tak, aby se jí nic nestalo či ona něco nezničila. Život 

s Lenkou, kterou její rodiče vnímají jako „jinou“ – podle jejich slov „postiženou“ omezuje 

jejich rodinný život a dokonce jejich život podle Danieliných slov ohrožuje. Cituji: 

„V momentě, kdy tady bude islámská invaze, tak první pude kdo, postižený. Tak chápete jo. 

Když se stane ňákej konflikt, tak necháte tam dítě někde v lese, protože ono to neujde. Budete 

někde utíkat, tak já taky přemýšlím. To se stalo mnohokrát v historii, že prostě co, tak obětujete 

jedno a udělá vám to co. A ono to jako hrozí. Na Ukrajině…to je kousek od nás. A válčí se tam. 

Všude možně na světě tady to jako je. Vždyť tady jsou hordy v podstatě Cikánů, který dostávaj 

peníze za nic. Jakmile jim to stát sebere, tak budou nepokoje. Choděj sem. Naše republika 

přijímá utečence, který…já mám klientku, která pracuje v táboře, kde jsou islámisti a oni těm, 

kteří se o ně starají tak jim vyhrožujou: my vás tady všechny podřežeme, vy jste jenom prasata. 

A vy se o ně musíte starat, protože za to dostáváte plat. A musíte držet hubu. Tyhle zprávy vás 

prostě znejistěj v týhle situaci. Uvažujete takhle, co udělám já, když se stane tohle. Prostě já 

vím, že bych jí musela obětovat, kdyby ostatní měli větší šanci přežít. Kdybychom jako utíkali, 

to by nešlo. A jí nevysvětlíte, teď neplakej, protože nás může někdo slyšet. Teď jako co, to jí 

mám zabít, aby ostatní přežili. Pláčem by je přivolala. Chápete? To uvažujete takhle. Děláte si 

vlastní verze, co byste řešili. Prostě, to je co?“ 

Daniela konstruuje CHN dcery jako její pevnou součást – jako její identitu „postižené“, která 

představuje omezení a ohrožení jejich celé rodiny. Tento výrok bych interpretovala jako dvojí 

viktimizaci, kdy „jiní“ ubírají životní šance „normálním“ (Šmausová 1999 : 439 – 440). Pro 

Danielu je stav dcery a péče o ní velkou zátěží, která jí způsobuje psychické problémy. 

Domnívám se, že je pro Danielu obtížné se smířit s tím, že nenaplňuje normativní ideál milující 

matky a potřebuje nějakým způsobem legitimizovat svoje odmítání dcery s CHN. Volí 

rasistický diskurz, který jí v tomto napomáhá vysvětlit z jejího pohledu neudržitelnou situaci. 

V tomto ohledu je Pavlova výpověď odlišná. Svoji dceru vnímá jako svého blízkého, kterého 

miluje, a jejíž komunikační schopnosti jsou pro něj natolik vyvinuté, že je schopen s ní navázat 

vztah a proto by ji podle jeho slov nikdy nedal do ústavu. Domnívám se, že socio-kulturní obraz 

otcovství není tolik zatížen konceptem „bezpodmínečné lásky“ jako je pojem „mateřská láska“,  

a společně s faktem, že Pavel tráví péčí o dceru kratší čas než jeho ženy, může ovlivňovat to, 

jak tuto situaci konstruuje. 
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b) Vliv na sourozence dětí s CHN z perspektivy rodičů 

V této kategorii analyzuji, jakým způsobem moje komunikační partnerky a partneři tématizují 

vliv, které má soužití s dítětem s CHN na jejich sourozence. Na tento vliv jsem se 

v rozhovorech přímo dotazovala a tyto výpovědi představují tématiku omezení sourozenců 

soužitím s dětmi s CHN z perspektivy rodičů, nikoliv tedy z perspektivy samotných dětí – 

sourozenců. Část mých komunikačních partnerek a partnerů vnímá tuto životní zkušenost jejich 

„zdravých“ dětí jako vyloženě negativní, část se domnívá, že to nemá významný vliv a 

některé/ří zmiňují i pozitivní aspekty tohoto soužití v rámci rodiny.  

Ve skupině rodičů, kteří konstruují toto soužití jako negativní, jsem detekovala rozdíly mezi 

tím, jak o tom hovoří ženy a muži. Daniela a Petra tématizují omezení sourozenců dětí s CHN 

především jako množství času, který ony jako matky musejí věnovat péči o dítě s CHN.  Petra 

v této souvislosti popisuje, jak díky tomu, že její pozornost byly dlouhodobě po narození mladší 

dcery s CHN nasměrována pouze na ni, tak druhá starší dcera začala psychicky strádat. Tuto 

situaci považuje Petra pro sebe za velmi citlivou, protože podle mého názoru zde Petra kromě 

časové náročnosti péče, kterou zmiňuje, také naráží na obecnou představu matky dělící lásku 

mezi své děti rovným dílem, která se manifestuje právě délkou času věnovaného každému 

dítěti. Petra i Daniela se tedy obě snaží vyčlenit čas na to, aby se věnovaly výlučně ostatním 

sourozencům. Petra jezdí se starší dcerou nakupovat a Daniela si nechává mladšího syna, který 

má  ADHD, ale podle Daniely nevyžaduje takovou péči jako jeho sestra s CHN, doma a nedává 

ho jeden den do školky, aby podle jejich slov „měl maminku“.    Co považuji za důležité, je to, 

že moji komunikační partneři tématizovali omezení sourozenců dětí s CHN odlišně. V jejich 

výpovědích se nerovné rozdělení pozornosti a času věnovaného sourozencům nevyskytovalo. 

Domnívám se, že tato absence jednak souvisí s tím, jak moji komunikační partneři konstruují 

svoje rodičovství, kdy  „otcovství“ není v obecné představě příliš ztotožňováno s emotivitou a 

vyjadřováním lásky svým dětem. A za druhé to podle mě i reflektuje menší (ve smyslu menšího 

množství času) zapojení otců do péče o děti s CHN33.  

Někteří muži v mém výzkumu spíše tématizovali ovlivnění sourozenců  jako negativní ve 

smyslu „jinakosti“ dětí s CHN. Pavel zdůrazňoval nemožnost „zdravých“ dětí bránit se reakcím 

okolí na jejich „nemocné“ sourozence. Pavel říká: „… v první řadě zátěž nesou sourozenci. To 

že Ládík má prostě ve školce: ty máš blbou ségru. To tu matku nezraní, to zraní to dítě. (…) 

V prvý řadě to zraňuje sourozence. Pak dlouho nic a pak to zraňuje matku a otce, si myslím.“ 

                                                           
33 Viz. následující kapitola věnovaná péči. Pozn.autorky. 
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Podobně Jindra vnímá negativně, že jeho mladší dcera je potencionálně vystavena situaci, kdy 

uvidí svoji starší sestru při epileptickém záchvatu. Jindra říká: „Ona (mladší dcera) nikdy 

neviděla Karolínku při záchvatu, v tomhle je to úplně všecko v pořádku, ale vidí ty scény a my 

se snažíme, aby to nepřijala jako normál.“ V druhé části této výpovědi Jindra zdůrazňuje jejich 

snahu korigovat chování starší dcery, která se podle jeho názoru nechová „normálně“, když je 

vzpurná a vzteká se. Podle mého názoru za neschopností akceptovat chování starší dcery s 

CHN, stojí představa o určité škále „normálního“ chování u dětí, které jsou rodiče povinni 

zajistit. Další muži v mém rozhovoru jako Jaroslav a Jiří ovlivnění sourozenců dětí s CHN 

vnímají jako spíše neutrální a ve vztahu k oběma dcerám Jaroslav tématizuje jejich velký 

věkový rozdíl a Jiří jejich rozdílné charakterové vlastnosti nikoliv vliv chronické nemoci 

sourozence. Výpovědi těchto dvou mužů jsou podle mě nejvíce ovlivněny tím, jak málo času 

s dětmi tráví nebo trávili, což sami tématizují v jiných částech rozhovoru, což budu analyzovat 

v následujících kapitolách.  

V mém výzkumu Adéla a Zbyněk  uvažují  o životě vedle člověka s CHN také jako o možném 

obohacení pro jejich sourozence. Adéla říká, že její mladší dcera má možnost vidět, že není na 

světě všechno růžové a že je také dobře pro život, aby děti viděli podle jejích slov „postižený 

děti ve třídách“. Zbyněk hovoří o sestrách jeho syna s hemofilií a tématizuje tuto jejich životní 

zkušenost jako duchovní obohacení a říká, že to pomohlo „rozšířit jejich duši.“ Tato obohacení 

a pozitivní zkušenosti  ale vnímám z perspektivy disability studies (Kolářová 2012) do jisté 

míry jako problematické, protože stále vychází z vnímání dětí s CHN jako „jiných“,  a  je v něm 

ukryta určitá „blahosklonná shovívavost“ dělající zdravé sourozence lepšími lidmi.   

c) Omezení placené práce rodičů 

V rozhovorech jsem se svých komunikačních partnerek a partnerů dotazovala, jak vnímají 

chronickou nemoc svého dítěte v souvislosti s kombinací zaměstnání (ve smyslu placené práce) 

a  péče o domácnost a děti (ve smyslu neplacené práce). Major (2003) ve svém výzkumu 

zaměstnaných rodičů pečujících o děti s CHN zdůrazňuje náročnost kombinace placené práce 

a péče a uvádí, že je to především matčin pracovní status, který má největší tendence ke změně, 

a to tedy buď snížením pracovního úvazku nebo úplným ukončením práce (Hauenstein 1990, 

Fewell 1993, Freedman et al., 1995 in Major 2003:47). Major zmiňuje ale i další výzkumy 

(Thompson 1993, Hardy et al., 1994, VandenHeuvel 1997 in Major 2003), které ukazují, že i 

pracovní čas a kariéra otců je nemocí dítěte ovlivněna. Major a ani uvedené výzkumy, které 

řeší omezení placené práce žen, neřeší otázku, proč jsou to právě ženy, u kterých k takovémuto 

omezení dochází. Domnívám se, že v dynamice rozhodování, kdo a jakým způsobem omezí 
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svůj pracovní status (ve smyslu placené práce) hrají významnou roli genderové socio-kulturní 

normy. 

i.  Omezení placené práce žen 

Ve zkoumaném vzorku mých komunikačních partnerek svůj pracovní status nejvíce omezila 

Petra, která je nezaměstnaná, a Daniela, která pracuje pouze o víkendech. Petra říká: „Já 

nemůžu najít práci. Ne, že bych nechtěla bejt zaměstnaná, ale prostě tím, že já můžu dejme tomu 

od půl devátý do tý jedný hodiny, ale pak už prostě nemůžu, pak už není nikdo, kdo by se o ni 

postaral. A když by se i staral, tak bych si to musela samozřejmě zaplatit. Takže aby to byla 

práce taková, aby mně  vyhovovala, a abych si aspoň něco vydělala, tak ta v podstatě není“. 

Petra by chtěla být zaměstnaná, ale nemůže najít takovou práci, která by se dala skloubit s touto 

časově náročnou péčí, ve které Petru podle jejich slov nemá kdo nahradit. Možnost najmutí 

někoho na péči Petra vylučuje z důvodů finanční nákladnosti takových služeb. Jedním z dalších 

důvodů, které Petra vnímá jako překážku, je nutnost odjet s dcerou na měsíc do lázní, což podle 

jejích slov nebude nikdo v zaměstnání tolerovat. Petra konstruuje placenou práci jako její 

potřebu, kterou by ráda naplnila, ale časově náročná péče (neplacená práce) o její dceru a 

nedostatek finančních zdrojů, které by Petře umožnily hradit placené hlídání dcery, jí 

v uspokojení této potřeby podle Petry brání. Petra sebe definuje jako „ženu v domácnosti“ a 

vnímá tuto situaci jako důsledek nutnosti pečovat o jejich dceru a její nemožnosti sehnat dobře 

placenou práci. Petra se považuje za jedinou osobu, která může a musí o dceru pečovat a vůbec 

neuvažuje o svém manželovi jako o tom, kdo by jí mohl v péči nahradit, protože manžel 

Jaroslav má časově náročnou a dobře placenou práci. Petra tuto situaci konstruuje jako tzv. 

„něco za něco“ a hovoří o tom, že nemůže mít manžela, který se bude zároveň starat o dceru a 

nosit domů dostatek financí. Status „ženy v domácnosti“ Petra považuje za pro ni přijatelnější 

než status „nezaměstnané ženy“, ale zároveň i tento status se u Petry pojí s ambivalentním 

vnímáním tohoto pojmu. Podle mého názoru Petra nechce být označena za nezaměstnanou, 

vzhledem k tomu, jak jsou nezaměstnané/í v kontextu neoliberálního diskurzu považováni ve 

společnosti za ty, které/ří čerpají dávky a jsou pro systém finanční nežádanou zátěží a současně 

se Petra neumí ztotožnit ani s konceptem „ženy v domácnosti“, které jsou ve společnosti 

hodnoceny jako ženy závislé na mužích – což považuji za reziduum „socialistického“ pohledu 

na ženy bez placeného zaměstnání.  

Jaroslav svoji manželku také označuje  jako tzv. „ženu v domácnosti“, která má podle jeho slov 

více času na to, aby mohla péči (neplacenou práci) zajišťovat. Jaroslav hovoří o této situaci 

rozdělení jako situaci, která postupně vykrystalizovala, protože manželka o obě dcery pečovala 
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od jejich narození. Domnívám se, že tedy k omezení pracovního statusu Petry dochází 

v souběhu socio-kulturní normy ustavující ženu jako primární pečovatelku o děti (již  tzv. od 

narození) v kombinaci s diagnostikováním chronické nemoci také krátce po narození mladší 

dcery. A také strukturálním omezením na českém trhu práce, kde není mnoho příležitostí pro 

pracovní uplatnění na zkrácený úvazek (Vohlídalová, Křížková 2009 : 54). V době, kdy se 

mladší dcera narodila, měli již muži v České republice zákonem garantovanou možnost čerpat 

rodičovskou dovolenou34, nicméně Jaroslav a Petra o této možnosti vůbec neuvažovali.  

K podobné situaci došlo podle mého názoru i u Daniely, které se na rozdíl od Petry podařilo na 

krátkou dobu zaměstnání po skončení rodičovské dovolené najít, ale která zaměstnání učitelky 

podle jejich slov „dobrovolně opustila“. Daniela to odůvodňuje následovně: „…protože to 

nešlo udělat z pohledu toho rodinného života. (…) Ostatní chodí do práce, vy nemůžete. Můžete, 

ale vás vyhoděj, protože budete čtyři měsíce doma, protože bude jeden, druhej, třetí, čtvrtej 

nemocnej a uděláte co, vás vyhoděj. Nebo se na vás navalí ta práce, prostě neřešitelná situace 

pro nás“. Danielu častá nemocnost děti dovedla do situace, kdy sama zaměstnání opustila. 

Podobně jako Petra zmiňuje i Daniela nákladnost externí asistenční či hlídací služby, kterou si 

nemohli dovolit, protože v té době neměli od státu přiznány žádné finanční příspěvky. Daniela 

hodnotí tuto situaci jako vinu společenského systému, který jí donutil zůstat doma a hledat jiné 

alternativy v podobě její lektorské práce, tak aby mohla skloubit svoji placenou práci, péči o 

děti a domácnost s manželovým podnikáním. Daniela v této souvislosti zdůrazňuje neochotu 

českých zaměstnavatelek/ů zohlednit nemocnost dětí. Důkazem tohoto společenského tlaku je 

Danielina volba raději zaměstnání tzv. „dobrovolně“ opustit, než aby byla vystavena 

společensky méně přijatelnému „vyhazovu“ z práce. Osobně se domnívám, že Daniela se 

neobávala přímo možnosti výpovědi ze strany zaměstnavatelky/le35, ale spíše nepříjemného 

tlaku ze strany vedení školy či kolegyň/gů nebo dokonce i rodičů svého žactva, které mohlo 

reagovat negativně na její častou absenci v práci. Tato situace je podle mě důkazem rozporu 

mezi tím, na co má Daniela legitimní právní nárok a tím jak ve skutečnosti nemůže tento právní 

nárok realizovat – tedy rozpor mezi „de jure“ a „de facto“ stavem (Habermas 2001). 

                                                           
34 O čerpání rodičovské dovolené mohou muži požádat svého zaměstnavatele od roku 2001. Slovo dovolená 
v názvu období, kdy se rodič věnuje péči o své dítě, považuji za diskriminační v jazyce zakotvenou patriarchální 
ideologii manifestující konstruování péče o dítě jako „přirozenou“ a tudíž neplacenou práci. Pozn.autorky.  
35 Vzhledem k tomu, že výpověď ze strany zaměstnavatele v době dlouhodobého ošetřování člena rodiny není 
legální. Podle §191 zákoníku práce je zaměstnavatel/ka povinen/a omluvit nepřítomnost zaměstnance/kyně 
v případě potřeby ošetřování člena/ky rodiny. Čerpáno z: 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&fulltext=Z~C3~A1kon~C3~ADk~20pr~C3~A1ce
&rpp=15#local-content [cit. 1.6.2017]>. Pozn.autorky. 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&fulltext=Z~C3~A1kon~C3~ADk~20pr~C3~A1ce&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&fulltext=Z~C3~A1kon~C3~ADk~20pr~C3~A1ce&rpp=15#local-content
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Daniela v této souvislosti také tématizovala  placenou práci jako únik od náročné a intenzivní 

péče o dítě s CHN, když hovořila o tom, že její manžel na rozdíl od ní má možnost komunikovat 

s ostatními dospělými lidmi a tím pádem „ventilovat“ negativní pocity. Její manžel Pavel 

vnímá Danielinu frustraci z nemožnosti vykonávat placenou práci a jistou Danielinu výčitku, 

že on si může o tom s někým promluvit, ale sám hovoří o tom, že to není tak jednoduché hovořit 

o jejich situaci s lidmi, kteří nemají chronicky nemocné dítě.36 Jak Petra i Daniela nesou 

psychickou zátěž pramenící i z nemožnosti uspokojit jejich osobní potřebu pracovat, jenž Major 

(2003: 47) uvádí jako účinný zdroj vyrovnávání se zátěží péče. Tato zátěž, kterou v tomto 

případě nesou Petra a Daniela, je zapříčiněna spojením genderové diskriminace českých 

zaměstnavatelek/lů, kdy mateřství je bráno jako handicap (Křížková 2007), a náročností 

časového managementu péče o dítě s CHN (Vickers a Parris 2005) a konformitou těchto 

komunikačních partnerek s představou o tradiční dělbě práce (ve které je péče delegována na 

ženy). 

O omezení pracovního úvazku se v rozhovorech zmínily Klára a Magdaléna. Obě ženy také 

jako Daniela se vrátily po skončení rodičovské dovolené do placených zaměstnání (obě jako 

učitelky). Klára nejprve práci učitelky opustila zcela s odůvodněním, že „nechtěla jsem šidit 

své studenty a i svoje děti, že jako mamka teď dělá ještě něco pro školu a tak“, začala pracovat 

doma jako překladatelka a v současné chvíli má malý částečný úvazek opět ve škole, 

zdůvodněný Klárou jako potřebu stálého příjmu při nejistém příjmu z překladatelské činnosti. 

Klára říká: „V podstatě i kvůli tomu (CHN) jsme se rozhodli, že budeme pracovat z domova, 

aby když zavolaj ze školy, že se něco děje, tak abychom byli k dispozici.“ V těchto Klářiných 

komentářích se podle mého názoru zrcadlí její snaha vyhovět současným normativním 

požadavkům na odvedenou placenou práci37 a současně normativnímu požadavku na roli 

pečující matky. Vickers a Parris (2005) tuto situaci ve své výzkumu tématizují jako koncept 

„dělám všechno“, ve kterém se promítá společenský tlak na zaměstnanost a současně kulturní 

normy reprodukující ženu jako primární pečovatelku, která je „stále k dispozici“ 

k uspokojování potřeb rodiny.  

                                                           
36 Tuto situaci budu analyzovat později. Pozn.autorky. 
37 V tomto momentě analýzy vycházím také ze své osobní zkušenosti učitelky (stejně jako Klára cizích jazyků), 
kdy v několika posledních letech vnímám velký nárůst na požadavky odvedené práce učitelek a učitelů na 
středních školách. Domnívám se, že značnou roli v tomto momentě hrálo uzákonění státní maturitní zkoušky a 
snaha výkony studentstva měřit společnými „objektivními“ parametry. A dalším vlivem je zavádění tzv. 
konkurenčního prostředí do oblasti školství, vzhledem k poklesu počtu dětí, kdy školy mezi s sebou soupeří o 
své potencionální studentstvo. Pozn.autorky.  
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Podobně Magdaléna začala pracovat po skončení rodičovské dovolené  jako učitelka na 

částečný úvazek, aby zvládala svoje zaměstnání a péči o svoji dceru CHN. Magdaléna 

vycházela při volbě zaměstnání na částečný úvazek z přesvědčení, že pokud její péče o dceru   

je kvalitní a přináší dceři úlevu, je nutné, aby to byla ona, kdo se této péči bude nadále věnovat 

a kdo tedy omezí svoje zapojení do placeného zaměstnání. Magdaléna říká: „Kdybychom byli 

v nějaký krizový situaci, kdyby jsme třeba neměli peníze na chleba, tak bych přemýšlela, že bych 

tohle (zaměstnání) musela nějak řešit a musela bych ji (dceru) vystavit většímu riziku, ale tady 

bylo jasný, že v tuhle chvíli se začala ta péče dařit, takže bylo jasný, že jí dělám dobře a že jí 

budu dělat dál, že se prostě postarám.“ Magdalena odůvodňuje její zaměstnání na částečný 

úvazek jako důsledek potřeby kvalitní péče o dceru s CHN. Tuto kvalitní péči vnímá Magdaléna 

jako takovou, při které je dodržován stanovený režim, tzn. že budou dceři podány pravidelně 

několikrát denně léky, bude jí podána strava neobsahující alergeny a bude dohlídnuto nato, že 

nebude vystavena přímému slunečnímu záření.  Během let se ale Magdalenin úvazek navýšil 

na plný (především díky tlaku zaměstnavatelky/le), ale jak říká Jiří, její manžel, je péče o děti 

a domácnost na bedrech Magdalény, protože je to „zajetá praxe“. Tuto praxi  Jiří odůvodňuje 

následovně: „Proč si myslím, že to takhle je. Žena, Magdaléna jako žena, matka má určitě 

k dítěti blíž. I když teď už jsou v takovým věku, kdy ta bezprostřední řekněme citová vazba, kdy 

to dítě udělá takhle a ta matka ví, co to znamená, tak už není tak potřeba. A je to prostě taková 

zajetá setrvačnost, z jednoho pohledu. Z druhýho pohledu, se Magda hodně obětuje. A z třetího 

pohledu, tak jak má ve škole rozvrh, tak je schopná bejt aspoň dřív doma. Pak samozřejmě ty 

přípravy dodělává, jelikož je to svědomitá paní učitelka, tak dodělává večer. Místo koukání na 

Midsummer Murders.“ Jiří konstruuje Magdaleninu identitu ženy jako matky a pečovatelky v 

důsledku tří souběžných faktorů: 1) esenciálně vnímaného ženství, které je v symbolické rovině 

ztotožňováno s mateřstvím (ona je žena = matka), 2) osobnostního charakteru (ona je obětavá) 

a 3) časové disponibilitě jejího zaměstnání (ona  má víc času). Takovéto pojetí je z pohledu 

feministické kritiky diskriminační. Právě toto stereotypní normativní ztotožňování ženství a 

mateřství vytváří na Magdalénu tlak, kterému se podřizuje, internalizuje ho a posléze se 

manželovi jeví jako „obětavá“. Časová disponibilita Magdalenina povolání není jako 

odůvodnění jejího pečování (ve smyslu neplacené práce o děti a domácnost) také pro mě 

bezproblémová. Situace, kterou Jiří a Magdaléna v rozhovoru interpretují, je podle mě přesnou 

ilustrací konceptu „trojího břemene“ (Havelková B. 2015), který do dnešní doby přetrval 

z období socialismu. Jinými slovy Magdaléna, kromě své práce, kterou dělá na plný úvazek, 

dělá i většinu prací v domácnosti a v době, kdy by mohla odpočívat, musí ještě pracovat. 

Přičemž tuto zátěž vnímá podle jejích slov jako „normální“ a vyplývající z toho, že sebe 
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Magdaléna považuje za toho, kdo se „prostě postará“. Když k tomuto podle mého názoru 

neférovému rozdělení  přidám i současný tlak zaměstnavatelek/lů na neustálé „bytí 

k dispozici“38 (Křížková 2007) kombinovaný s Magdalenou internalizovanými tlaky 

vyplývající z normativní role „matky“, které nutí Magdalénu pečovat o její dceru tak, aby 

nedošlo k zhoršení jejího zdravotního stavu, je celková zátěž, kterou Magdaléna musí nést, 

enormní.   

Podobně jako Daniela nebo Klára i Elena hovoří o tom, že nechtěla péčí o syna „zaměstnavatele 

nijak zatěžovat tou nemocí, těma mými absencemi“. Elena ale svou placenou práci omezovat 

nemusela a to především díky pomoci její matky - babičky, která byla tou dobou již v důchodu. 

Elena tuto pomoc matky považuje za nezbytnou. V Elenině výpovědi se odráží to, jakým 

způsobem vnímá péči o syna a její související potencionální absenci v zaměstnání jako něco, 

co zaměstnavatelky/le obtěžuje. Elena a ani její manžel Zbyněk neuvažovali v této situaci o 

tom, že by péči o dítě převzal on. Elena v této souvislosti zmínila, že v době, kdy byly děti malé 

– tedy ještě za socialismu, byla péče o děti v nemoci definována jako „ženská“ záležitost. Toto 

vnímání péče jako „ženské“ záležitosti v souběhu s faktem, že na rodičovskou dovolenou 

neměli muži za socialismu zákonný nárok (Havelková B. 2015) a také to, že babička již 

nevykonávala placenou práci, vedlo k tomu, že péče o dítě s CHN bylo v této rodině delegováno 

na babičku a nikoliv na otce dítěte. Dalším genderovým aspektem, který by se v této výpovědi 

dal vysledovat, a který se objevoval i u mých dalších komunikačních partnerek a partnerů, je 

větší zapojení babiček (než dědečků) do výpomoci při hlídání dětí.39  

Adéla dospěla s manželem Jindrou ke vzájemné dohodě, ze které vyplývá jejich dělba 

neplacené práce v domácnosti, kdy Adéla se po rodičovské dovolené vrátila do vysoké 

manažerské pozice v mezinárodní farmaceutické firmě a Jindra, jako osoba samostatně 

výdělečně činná, pracuje převážně z domova. Adélino rozhodnutí vrátit se do práce bylo podle 

jejích slov a i podle jejího manžela především motivováno vyšším Adéliným příjmem, ale také 

Adéliným přesvědčením, že může fungovat jako „dobrá matka“ jedině, když bude moci 

zrelaxovat od náročné péče o dítě. Adéla konstruuje svoje rodičovství odlišně od ostatních 

komunikačních partnerek v tom smyslu, že zdůrazňuje kvalitu času stráveného s dětmi a nikoliv 

kvantitu. V péči o dvě dcery se tedy podle Adély i Jindry oba střídají. Přesto když hovoří Adéla 

o nutnosti zůstat doma v případě akutního onemocnění dcer, tvrdí, že pokud mají dívky vysoké 

                                                           
38 „Být k dispozici“ Křížková (2007) popisuje jako požadavky zaměstnavatelek/lů v podobě nepravidelné 
pracovní doby, variability v organizaci práce, nutnosti mobility, důraz na inovaci řešení, motivaci a týmovou 
práci. Pozn.autorky. 
39 Tento prvek budu hlouběji analyzovat v dalších částech textu.Pozn.autorky. 
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horečky nebo je jejich stav vážný bere si Adéla tzv. sick leave (možnost zůstat doma v případě 

vlastního onemocnění) či homeoffice (možnost pracovat z domova), protože podle jejich slov: 

„Jako já neumím odejít od dětí, který mají devětatřicet.“ Jinými slovy Adélino internalizované 

přesvědčení o její schopnosti o děti lépe pečovat než její manžel Jindra ji nutí k tomu, aby péči 

o dcery s horečkou nepřenechala svému manželovi. Otázkou pro mě zůstává, zda toto Adélino 

vysvětlení nebylo motivováno v rozhovoru se mnou obecnou představou o kvalitní péči o 

nemocné dítě spojované s matkami přítomnými u lůžek dětí s horečkou (tak jak je často vidět 

v reklamách na antipyretika). V Adélině situaci hrálo podle mě také roli, to, že dcera začala mít 

zdravotní potíže až ve věku pěti let, kdy už Adéla do placeného zaměstnání opět chodila – čili 

zde nenastalo určité automatické očekávání, že bude Adéla v péči o dítě s CHN pokračovat 

pouze ona, tak jak tomu bylo u ostatních žen v mém výzkumu.  

ii. Ne/omezení placené práce mužů 

U mých komunikačních partnerek tedy došlo v průběhu péče o jejich dítě s CHN k různým 

omezením a ovlivněním placené práce, tak jak jsem popsala v předchozí části. V mém výzkumu 

jsem chtěla zjistit, jak je placená práce ovlivňována péčí o dítě s CHN u mužů v mém vybraném 

vzorku. Většina mých komunikačních partnerů svá placená zaměstnání nijak významně 

neomezovali. V jejich rodinách péči o dítě s CHN zajišťovaly jejich manželky nebo babičky. 

Tato situace ve vztahu k ne/omezení placené práce mužů se reflektuje ve výpovědích týkajících 

se braní si tzv. „ošetřováku“ – placeného volna na ošetřování člena rodiny.40 Jiří říká: „Tak 

samozřejmě si můžu píchnout paragraf, volno na ošetřování člena rodiny a tak dál. To je i 

zákonem daný, ale z devadesáti procent to zařizuje Magda a i časově vyplňuje“. A Jaroslav 

komentuje: „No, já myslím, že by mi to (vzít si ošetřovák) umožnili, ale samozřejmě 

z dlouhodobýho hlediska by to nebylo samozřejmě dobrý. Ne, že by řekli ne. Ale ono záleží, jak 

se to čerpá. Když se to čerpá jednou za deset let, tak se nic neděje, ale kdybych to měl mít co 

čtrnáct dní, nebo co měsíc, tak to by byl problém.“  Oba tito muži ví, že mají zákonný nárok na 

to, aby si požádali o placené volno na ošetřování člena rodiny, ale ani jeden tohoto nároku 

nevyužívají a svoji placenou práci neomezují – tedy na pracovišti z těchto důvodů neabsentují. 

Tyto výpovědi podle mého názoru dobře vypovídají o přítomnosti rozporu mezi deklarovanou 

rovností mezi muži a ženami, kdy jako zaměstnankyně/nci mají nárok na placené ošetřování 

v případě nemoci členky/na rodiny a stávajícím kulturně zakódovaný stereotyp, kdy si 

                                                           
40 Podle Dempsey (2009) je situace, kdy jeden z rodičů musí zůstat doma na kratší dobu a ošetřovat dítě s CHN 
častější než v rodinách s dětmi bez CHN. Toto potvrzují i výpovědi mých komunikačních partnerek. 
Pozn.autorky. 
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„ošetřovák“ berou převážně ženy. Tedy opět rozpor mezi „de jure“ a „de facto“ rovností 

(Habermas 2001). Připuštění faktické možnosti zůstat doma a ošetřovat dítě v nemoci u těchto 

mužů naráží na institucionalizovanou kulturní hodnotovou normu (Frazer 2004) konstruující 

muže jako pracující a ženy pečující, která je přítomna i v očekávání a požadavcích 

zaměstnavatelek/lů na 100% přítomnost mužů na pracovišti. Tuto situaci ve svém komentáři 

reflektovala i Magdaléna, manželka Jiřího, když hovořila o tom, že děti často onemocní ráno a 

ona je tou, kdo tuto situaci řeší se zaměstavetelkou/em a babičkou, zatímco její manžel odchází 

do práce.41 

Situace dalšího muže v mém výzkumu se částečně odlišuje. Pavel říká: „No, zase já mám 

nasmlouvanou nějakou práci a nemůžu odejít z rozkrytý střechy. A říct jim, mám nemocný dítě 

a teď vám poteče do baráku.“ Pavel  jako osoba samostatně výdělečně činná nemá zákonný 

nárok na placené volno v případě, že by chtěl členky/y rodiny ošetřovat42 - což považuji za 

legislativní znevýhodnění rodičů, kteří jsou samostatně výdělečnými osobami a to jak mužů i 

žen. Na druhou stranu Pavel v jiné části rozhovoru mluví o tom, že pracuje ve firmě čtyř 

společníků, kteří se v případě potřeby zastupují. Touto potřebou má ale Pavel na mysli jenom 

jeho vlastní zdravotní neschopnost, a vzájemné zastoupení kolegy, pokud by tato jeho absence 

znamenala ohrožení hlavního příjmu pro rodiny. O situaci jeho absence v práci z důvodů 

ošetřování dítěte Pavel vůbec neuvažuje, což považuji za souběh legislativního omezení a vžité 

socio-kulturní normy legitimizující automatické očekávání toho, že ošetřovat dítě v nemoci 

bude žena.  

Tuto podle mého názoru běžnou a častou praxi, kterou dokumentuje i můj výzkum, považuji 

osobně za nerovnou, pro ženy diskriminující a v genderové struktuře zakotvenou praktiku, která 

funguje podobně jako fenomén „rodičovské dovolené“. Nejsem si vědoma toho, že by se ve 

veřejné debatě prostřednictvím medií diskutovala otázka povinnosti rodičů se v ošetřování 

dítěte v nemoci střídat. Předpokládám, že by se takový případný legislativní návrh setkal s celou 

řadou odmítavých postojů – v duchu rétoriky omezování osobní svobody ze strany státu a 

diskurzu „přirozené“ pečovatelské role žen. Domnívám se, že pečovat o dítě v nemoci musí i 

muži, aby mohlo dojít k posunu v symbolické rovině, tak jak o tom hovoří Sevenhuijsen (1999). 

                                                           
41 Tuto situaci bych dokreslila i svým osobním postřehem, který se týká výrazně převažujícího počtu žen 
v čekárnách praktické/ho lékařky/e v dopoledních hodinách. Pozn.autorky. 
42 „Osoby samostatně výdělečně činné na ošetřovné nárok nemají – ani v případě, že si platí dobrovolné 
nemocenské pojištění.“ Citováno z webu: peníce.cz, Ošetřovné 2016: Když onemocní blízký máte nárok, 
dostupné na< http://www.penize.cz/nemocenska/308092-osetrovne-2016-kdyz-onemocni-blizky-mate-narok 
[cit.22.2.2017]> 

http://www.penize.cz/nemocenska/308092-osetrovne-2016-kdyz-onemocni-blizky-mate-narok
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Muži v mém výzkumu tématizovali případné změny týkající se placené práce v souvislosti 

s chronickou nemocí dítěte odlišně od žen. Pavel opustil podle jeho slov prestižní pozici 

obchodního zástupce a stal se pokrývačem. Antonín se společně s manželkou rozhodl pro práci 

z domova a odmítl hledat prestižnější zaměstnání v hlavním městě, kam by musel každodenně 

dojíždět. Pavel říká: „No…já jsem dělal obchoďáka pro finskou firmu, byli jsme čtyři na celou 

republiku. A všechno supr. Mělo to jednu velkou nevýhodu, že jsem musel bejt dva až čtyři dny 

na hotelu. Což v tomhle případě s Lenkou nejde. S normálním děckem by to šlo. Tak jsem musel 

dát výpověď a z manažera se ze mě stal dělník“. Pavel v této výpovědi konstruuje CHN dcery 

v koncepčním rámci „ne/normality“. „Jinakost“ své dcery a náročnou péči o ní dává do 

souvislosti s omezením jeho ambicí v pracovní kariéře. Jako dělník Pavel klesl na kariérním 

žebříčku a soudím, že Pavel vnímá tento posun od manažera k dělníkovi jako situaci, která 

negativně ovlivňuje jeho „maskulinitu“. Manažerská pozice v obecné dominantní představě je 

symbolickou pozicí hegemonního mužství (Connell 2005), které se Pavel v důsledku CHN 

dcery musel vzdát. Jinými slovy Pavel konstruuje tuto situaci jako sebeobětování – ve smyslu 

obětování jeho maskulinity. Podobně Antonín v rozhovoru uvažuje o své současné pracovní 

pozici překladatele jako o málo prestižní, která mu v očích okolí nepřináší mnoho uznání. Což 

se objevuje například v situaci, kdy Antonín hovoří o tom, jak jim prarodiče vyčítali, že 

nezůstali s dcerou v nemocnici při hospitalizaci, když v podstatě nechodí do práce. Antonín a 

Pavel tedy omezení jejich placené práce konstruují jako klesání prestiže a vzdalování se pozici 

hegemonní maskulinity (Connell 2005). Ženy v mém výzkumu se naopak tím, že doma 

zůstávají a o dítě v nemoci pečují, přibližují internalizovanému kulturnímu ideálu „matky 

pečovatelky“.  

7.1.3.  Finanční zátěž 

Podle Giddense (2000: 79) představuje pořízení si dítěte pro pár finanční zátěž - jakou roli 

v tomto pojetí hraje chronická nemoc, jsem se snažila detekovat v této kategorii. Téma finanční 

zátěže jsem s mými komunikačními partnerkami a partnery diskutovala již v úvodech 

rozhovorů při vyplňování strukturovaných dotazníků a v metodologické části jsem tyto 

informace již uváděla v medailoncích jednotlivých párů a nyní bych toto téma ráda hlouběji 

analyzovala. Co považuji v tomto tématu za signifikantní je jednak specifická finanční 

situovanost jednotlivých párů, dále povaha CHN a z toho vyplývající finanční potřeby, které 

budou mít vliv na odlišné postoje k finanční zátěži, kterou péče o dítě s CHN představuje. A 

dále to, jakým odlišným způsobem finanční zátěž tématizují moje komunikační partnerky a 

partneři. 
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Magdaléna a Jiří, Elena a Zbyněk, Adéla a Jindra, a Klára a Antonín nepovažují finanční 

náklady na péči o jejich děti s CHN za velkou zátěž.  Do finančních nákladů na péči tyto páry 

zařazují léky, potravinové doplňky, náklady na benzín při dopravě na odborná lékařská 

pracoviště, ale třeba i hračky pro děti s CHN. Podle Eleniných slov „to určitě zátěž byla, ale 

nic co by nás zruinovalo“. Tyto komunikační partnerky a partneři hovořili o tom, že jejich 

příjmy byly či jsou dostatečné k tomu, aby pokryly náklady spojené s péčí o jejich dítě s CHN. 

Tyto páry sami sebe zařadily mezi rodiny se středními příjmy (pouze Jindra označil svoji rodinu 

za vysoko příjmovou). Povaha chronické nemoci  dětí  u těchto párů nevyžadovala či 

nevyžaduje pořízení různých kompenzačních zdravotních pomůcek.  

Naopak  Petra a Jaroslav, Daniela a Pavel,  jejichž děti kompenzační pomůcky potřebují, 

považovaly  finanční zátěž spojenou s péčí o jejich dítě s CHN za velkou a takovou, na kterou 

jejich rodinné rozpočty nestačí. Jaroslav popisuje nákladné pořízení elektrického vozíku a 

plošiny, které jim z velké části pomohl zafinancovat městský úřad v místě bydliště. Daniela 

hovořila o nemožnosti dosáhnout na příspěvky od státu a díky tomu nemožnosti pořídit pro 

jejich dceru speciální kočárek. Do nákladů na péči tyto páry zařazovaly stejně jako výše 

uvedené páry pořizování léků a potravinových doplňků, dále také úhrady za placenou 

rehabilitaci a asistenční služby a lázeňské pobyty. Petra a Jaroslav i Pavel řadili své rodiny také 

do středně příjmových a Daniela svoji rodinu označila za nízkopříjmovou a to především 

s ohledem na to, že mají čtyři děti.  

Finanční zátěž obou těchto rodin ztěžuje i fakt, že musí splácet hypotéku na dům. V čem se tyto 

dvě rodiny liší, je pohled na fungování státu při podpoře a pomoci rodinám pečujícím o děti 

s CHN. Tyto jejich názory vychází z jejich jedinečné životní zkušenosti, která je v tomto 

případě odlišná. Jaroslav říká: „Spousta lidí nadávaj, že jim nic nedaj, ale nám přispěli jako 

hodně.“ Daniela naopak vytýká státu, že jejich rodině nepřiřkl finanční příspěvky, na které 

podle ní měli nárok. Tato situace je podle Daniely důsledkem toho, že zdravotní stav její dcery 

je výjimečný a tzv. „kombinované postižení“ není snadno zařaditelné do současných tabulek 

vyměřujících finanční příspěvek v péči podle stupně závislosti. Domnívám se, že tato situace 

poukazuje na jistou diskriminaci dětí s CHN a jejich rodičů v momentě, kdy se jejich zdravotní 

stav vymyká stanoveným tabulkám, a který je obvykle posuzován pouze jednou osobou 

(revizní/m lékařkou/řem). Takovýto přístup podle mého názoru v Daniele a jejím manželovi 

Pavlovi vyvolávají další pocity rozhořčení a utvrzují je v jejich představě o jejich rodičovství 

jako „jiném“, které nezapadá do „normálního života“, ale ani do života ostatních rodin s dětmi 
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s CHN. V tomto smyslu mi jejich situace připomíná situace transgender lidí, kdy jakákoliv 

kategorizace způsobuje další vylučování jiných variabilit a jejich následnou diskriminací.  

Moje komunikační partnerky a partneři tématizovali finanční zátěž odlišným způsobem. Ženy 

v mém výzkumu hovořily o finanční zátěži ve vztahu k celým rodinám. Elena, jak jsem uvedla, 

hovoří o financích jako o ničem, co by „nás“ – tedy celou rodinu zruinovalo. Petra říká, že 

„jsme v podstatě závislí“ a Daniela říká, že „stát nám nedal ty prostředky“.  Naopak většina 

mužů v mém výzkumu vztahuje téma finanční zátěže k jejich osobní odpovědnosti uživit 

rodiny. Pokud ženy hovoří o „nás“ a „nám finance ne/chybí“, tak muži hovoří o sobě „já 

ne/uživím“. Jiří říká: „…já jsem měl čerstvý zaměstnání, plat ne že by byl vysokej (…) tak jsem 

to nepovažoval za věc, která by mi překážela“, Jaroslav říká: „Tak v podstatě z příspěvků tři 

lidi já neuživím“, nebo Pavel „no uživím rodinu i v týhle situaci“. V obou párech, které 

tématizovaly finanční zátěž jako velkou, ženy, Daniela a Petra, hovoří o jejich závislosti na 

jejich partnerech jako živitelích rodin a muži v těchto párech, Pavel a Jaroslav, zdůrazňují ve 

svých výpovědích nutnost pracovat, aby zajistili potřebné příjmy pro své rodiny.  

Moje komunikační partnerky konstruují téma finanční zátěže v souvislosti s ne/ohrožením 

zajištění uspokojování potřeb celé rodiny – tedy konstruují svoji pozici v rámci sítě vztahů 

(Gilligan 2001), nikoliv s ohledem k svojí případné odpovědnost, tak jak to činní muži 

v souladu s tradiční koncepcí rodinných modelů (Giddens 1999), ve kterých je mužům přiřčena 

role živitele. Ani Adéla, která je tou, kdo do rodinného rozpočtů přispívá výrazně vyšší částkou 

a její absence v práci by podle slov Jindry znamenala značné snížení příjmu rodiny, se 

neidentifikuje jako živitelka, ale jako ostatní ženy v této otázce tématizuje spíše perspektivu 

„my“ a nikoliv „já“, když říká: „…že koupíme ňákej rybí olej nebo že zkoušíme různý doplňky 

stravy, tak to je tisícovka sem, tisícovka tam, ale to není nic, kvůli čemu bychom byli v nějakým 

finančním stresu.“ 

 

7.2. Péče 

Téma péče je jednou z koncepčních os mého výzkumu. Proto jsem se na něj zaměřila i svými 

otázkami přímo v rozhovorech. Celý jeden blok otázek byl věnován péči a vyjednávání jejich 

parametrů mezi mými komunikačními partnerkami a partnery. Tyto otázky byly inspirovány 

protichůdnými výsledky výzkumů (Turner-Henson et al., 1992; Daly 1993, Knafl&Deatrick 

1990, Nulson 1989 v Katz 2002), kdy některé tvrdí, že matky mají tendence stát se 

„pečovatelkou expertkou“ a jiné poukazují na větší zapojení otců do péče. V obecném diskurzu 
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je péče konceptualizována, jak jsem uváděla v teoretické části, jako sebeobětování žen v rámci 

jejich „přirozeného mateřského údělu“. Feministické kritičky/ci toto pojetí odmítají, protože 

reprodukuje nerovnou dělbu práce. V následujících řádcích analyzuji, jakým způsobem 

pojímají péči moje komunikační partnerky a partneři, jak mají tuto péči mezi sebou rozdělenou 

či sdílenou a jak to ovlivňuje jejich partnerský vztah. V tématu péče jsem detekovala následující 

kategorie: péče jako činnost, péče jako negativní a pozitivní zkušenost ovlivňující partnerský 

vztah. 

7.2.1. Péče jako činnost 

Moje komunikační partnerky a partneři řadí do péče o dítě s CHN řadu činností, jejichž 

charakter se do určité míry u všech chronických nemocí shoduje a některé jsou specifické pro 

danou CHN. V samotné definici CHN je obsažen popis péče, která je nezbytná, jako je např. 

pravidelné a dlouhodobé podávání léků, rehabilitace, speciální strava, pravidelné kontroly na 

odborných lékařských pracovištích, apod. (Dempsey 2008). Vzhledem k tomu, že všechny 

komunikační páry v mém výzkumu se mnou vedly rozhovory v době, kdy zdravotní situace 

jejich dětí byla ustálená, moje komunikační partnerky a partneři konceptualizovali péči jako 

činnosti, které je nutné udělat, aby byl zdravotní stav jejich dětí s CHN stabilizovaný a 

nezhoršoval se. Mezi tyto činnosti jak komunikační partnerky, tak partneři zahrnovali: podávání 

léků, dohled a dodržování denního režimu dítěte, pravidelné návštěvy na lékařských 

pracovištích, fyzickou manipulaci s dítětem a spravování administrativy a informací.  

Odlišnosti mezi mými komunikačními partnerkami a partnery jsem detekovala především 

v tom, kdo jaké činnosti dělá.  

a)  Podávání léků 

Léky a jejich (různorodou) aplikaci reflektovali všechny/i zúčastněné/í komunikační partnerky 

a partneři. Podávání léků mělo u mých komunikačních párů určitý společný průběh. Nejdříve 

se o podávání léků staraly ženy a poté se do této činnosti zapojili i někteří muži a nakonec se 

tuto činnost naučily i děti s CHN. Tento průběh podle mě vyplývá z toho, kdo nejčastěji 

doprovází dítě do ordinace a komunikuje s lékařským personálem, který nařizuje a instruuje 

podávání léčiv. Elena říká: „Od počátku, kdy přišla ta diagnóza, přes ty pobyty v těch 

nemocnicích, vlastně jsem to byla já, kdo se učil, hned po lékaři, mu dávat tu pomoc (nitrožilní 

aplikace léku), kterou potřeboval. A vlastně jsem to byla já, kdo ho učil, sám sebe se ošetřit.“  

Elena se naučila aplikovat lék synovi, díky tomu, že s ním pobývala v nemocnici jako 

doprovod. Její manžel Zbyněk vysvětloval svoji absenci v doprovázení při hospitalizaci tím, že 

musel být v práci a vysvětloval, proč on se injekce nenaučil píchat tím, že „prostě Eleně 
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v tomhle věřím, že má ten cit nebo něco“ a že je to věc, na kterou si ne každý troufne. Elenina 

kompetence aplikovat lék nitrožilně je kompetence naučená, kterou získala díky 

institucionalizované genderové představě o tom, že doprovodem v nemocnicích jsou především 

matky a nikoliv záležitostí „ženské“ vrozené predispozice. Důkazem je i schopnost jejího syna 

se naučit si lék aplikovat sám. Zbyňkova absence v této činnosti je důsledkem jeho 

esencialistického pojetí péče jako něčeho pro co mají ženy větší „cit“ a současného 

strukturálního omezení vyplývajícího z jeho placené práce. Zbyněk se zbavuje své 

odpovědnosti v této činnosti poukazováním na to, jak je jeho manželka v této činnosti dobrá, 

např. zdůrazňuje, že aplikovat lék do žíly si některé zdravotní sestry ani netroufnou.  Genderový 

alibismus jsem detekovala také ve výpovědi Antonína, který popisuje, jak je jeho manželka 

Klára pečlivá a kontroluje podávání léků a obsah příbalových letáků. Antonín říká: „Jako asi 

žena víc dohlíží a kontroluje.(…)Ale spíš je to na ní, já asi nejsem takovej pečlivka jako 

Klára…což jako neříkám, že je to můj klad. Ale prostě na to nemám jako sílu úplně a Klára 

jako jakkoliv jí to zmáhá, tak to prostě dělá…tak tam vím, že mám mezery, ale prostě tam to 

někdy nejde, nejde, jde a nejde.“ Pravidelné každodenní podávání léků je činnost, která je 

častěji u mých komunikačních párů vykonávána a kontrolována ženami. Léky, které jsou 

podávány při akutním zhoršení stavu (např. při záchvatu), podle výpovědí mých komunikačních 

partnerek a partnerů, jsou podávány tím, kdo je momentálně přítomen – tedy jedním z rodičů, 

ale i prarodiči či učitelským personálem. Pokud ale přihlédnu k tvrzením mých komunikačních 

partnerek a partnerů, že jsou to většinou ženy, které tráví více času s dětmi a omezují svoji 

placenou práci (viz. předchozí kapitola), tak jsou to opět ženy, které se starají o podávání léků 

i při akutním zhoršení.43 

b)  Dodržování denního režimu  

Mezi další pravidelné a každodenní činnosti moje komunikační partnerky a partneři shodně 

řadili dodržování denního režimu dětí s CHN, který zahrnoval především stravování a pitný 

režim a spánkový režim (ve dvou případech také volbu vhodného oblečení, v jednom případě 

volbu vhodných lůžkovin, a v jednom také pomoc při osobní hygieně). Některé komunikační 

partnerky do těchto denních režimů na rozdíl od svých partnerů také zahrnovaly provádění 

rehabilitačních cvičení, logopedických cvičení a procvičování jemné motoriky. Podobně jako 

u podávání léků, jsou tyto doplňkové léčebné procedury společně s dohlížením na dodržování 

denních režimů vykonávány především ženami v mém výzkumu, vzhledem k tomu, že jsou 

                                                           
43 U prarodičů jsou to také spíše babičky, kdo pečují a v učitelském personálu jsou to také převážně ženy – 
učitelky, asistentky apod. Pozn.autorky.  
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pevnou a pravidelnou součástí každodenního „provozu“ domácností, která je převážnou 

většinou mých komunikačních partnerek a partnerů považována za „ženskou“ sféru 

odpovědnosti. 

Moji komunikační partneři odůvodňují svoji absenci v těchto činnostech především svojí 

povinností být v práci (ve smyslu placeného zaměstnání). Jiří na otázku, kdo tyto činnosti 

vykonává, odpovídá: „No určitě to byla Magda, protože dejme tomu ta strava byla úplně 

nejdůležitější. Tam byly každý dvě, tři hodiny. Díky mé nepřítomnosti a přítomnosti v práci, 

jsem nebyl samozřejmě schopen tohle sledovat, takže Magda se o tohle starala.“ Jiří v této 

souvislosti nazývá Magdalenu „poskytovatelkou žádaného prostředí pro dítě“, která je podle 

Jiřího dána tím, „že ta matka s tím dítětem stráví daleko více času, tak má k němu blíž. Cejtí 

daleko víc problémů toho dítěte. To znamená, že těch problémů daleko víc řeší. Od toho to 

vyplývá, od času strávenýho. Daleko přímější vazby, tělesný samozřejmě, matka nosí plod, otec 

ne. Tam to určitě má obrovskej vliv. Ta matka ví, že to dítě je fyzicky kus ní – jí samotný, otec 

má poměrně složitou cestu k tomu, aby takovej pocit zažít.“  Jiří konstruuje Magdaleniny 

mateřské kompetence jako vyplývající jednak z množství času tráveného péčí o dítě a současně 

jako podmíněnost biologickou vazbou mezi matkou/rodičkou a dítětem. Z toho vyplývá i Jiřího 

pocit určité nekompetentnosti v pečovatelských činnostech, kterých se Jiří dříve  neúčastnil, 

protože podle jeho slov: „byli jsme taková standardní rodina, kde otec chodí do práce a matka 

vychovává děti“ a v současnosti se Jiří domnívá, že vzhledem k věku dcer, už tolik péče 

nepotřebují. Jiří tedy konstruuje toto rozdělení jako „standardní“- běžné, normativní uspořádání 

rodin, kdy matka funguje jako pečovatelka a otec jako živitel. Toto přetrvávající uspořádání Jiří 

legitimizuje i klesající potřebou péče vzhledem ke zvyšujícímu se věku dětí. Podobně Antonín 

Klářinu roli v organizaci denního režimu rodiny vnímá jako něco, co má podle jeho slov „v 

sobě zakódovaný“, jako něco, co Antonín označuje za „něco ženského“ a i on Kláru označuje 

za „hybatele“ nebo „kontrolora“. V tomto případě Antonín ztotožňuje Klářinu rodičovskou 

roli s jejím „ženstvím“, které vnímá v duchu biologického esencialismu jako něco, co je Kláře 

jako „ženě přirozené“.   

Zbyněk, Pavel a Jaroslav legitimizují svoji absenci v dozírání na dodržování denního režimu 

odůvodněním, že musí být v práci. Jaroslav říká: „...v podstatě jsem člověk, kterej je pořád 

v práci. To znamená finanční zdroj. A určitě chci bejt pro svoji paní jako podpora, z hlediska, 

co zvládnu a na co mám čas.“. A Zbyněk také svoje nezapojení do pečujících činností 

odůvodňuje svojí nekompetencí, když říká: „Asi to bylo tím, že Elena většinu těch prací zvládá 

líp.“ Moji komunikační partneři konstruují čas, který mohou věnovat péči o své děti s CHN, 
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jako čas limitovaný především jejich pracovní dobou a pracovními povinnostmi (ve smyslu 

placené práce), a proto také většina mých komunikačních partnerů tématizovala jejich zapojení 

do kontroly dodržování denního režimu a dohledu nad dětmi s CHN  především v souvislosti 

s trávením volného času, kdy výkon těchto pečujících činností berou  někdy zcela a někdy 

částečně na sebe. Jiří hovoří o jeho povinnosti kontrolovat stravování a lůžkoviny při cestách 

na sportovní soustředění s dcerou, Zbyněk o nutnosti dohlížet na syna, aby byl opatrný při 

lezení na skály o víkendech, Pavel tematizoval dohlížení na dceru, když pojedou na letní tábor 

v době jeho dovolené, a Jaroslav pomáhá s dodržování denního režimu dcery o také o víkendech 

a dovolených. Magdaléna, Elena, Daniela i Petra vnímají tato zapojení svých manželů jako 

vítanou pomoc, které by mohlo být víc, a situaci nerovnoměrného rozdělení pečujících činností 

akceptují v duchu Petřina komentáře: „Tak nějak to vzniklo, protože manžel není od rána do 

večera doma, tak mě nic jinýho nezbejvá, než se o ni postarat sama.“  

Toto rozdělení činností u mých komunikačních partnerek a partnerů podle mého názoru 

vyplynulo především z toho, že výhradně ženy pečovaly o své děti v proběhu rodičovské 

dovolené a ačkoliv se většina z nich vrátila do placeného zaměstnání, tak tyto pečující činnosti 

zůstaly jejich povinností. Většina  žen v mém výzkumu se v této souvislosti ztotožňuje s rolí 

„řídící matky“, kterou pojmenovávají Sallfors a Hallberg (2003), které rozhodují o pečujících 

činnostech v souvislosti s rozhodováním o chodu domácnosti.  Adéla a Klára sebe označily 

slovy „centrální mozek lidstva“, Elena o sobě hovoří jako o člověku, „kterej všechno zařídí, 

aby všechno klapalo, tak jak má.“. Daniela definovala svoji roli slovy „manažer rodiny“. Moje 

komunikační partnerky internalizovaly obecnou představu ženy ztotožněné s rolí „expertky“ na 

péči o děti, která legitimizuje jejich rozhodovací pravomoci v rámci organizace denních režimů 

rodin, které se přizpůsobují potřebám dětí s CHN. Výpovědi v této kategorii podle mého názoru 

dobře reflektují situaci v českých rodinách, tak jak ji popisují Maříková, Křížková, Vohlídalová 

(2012 : 59), kdy „podíl otců na péči o děti, stejně tak na domácích pracích je stále nižší než 

podíl matek.“  

c) Fyzická manipulace s dítětem s CHN a doprava 

Součástí péče o dítě s CHN je podle mých komunikačních partnerek a partnerů také fyzická 

manipulace s dítětem s CHN, a to jednak v rámci každodenní péče o dítě s CHN (oblékání, 

hygiena, pohyb po domácnosti, podávání léků), tak při přepravě mimo domov, především pak 

doprava do místa lékařského vyšetření.  
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Potřeba fyzické manipulace s dítětem je ovlivněna charakterem chronické nemoci, věkem a 

hmotností dítěte. Magdaléna a Jiří hovoří o držení dcery tak, aby zabránili jejímu 

sebepoškozování nebo při náročném uspávání neklidné dcery. Petra a Jaroslav zmiňují nutnost 

přenášení dcery při pohybu po domě a při dopravě na místo lékařského vyšetření do Prahy. 

Daniela a Pavel museli dceru nosit při pohybu venku či doma, také Elena a Zbyněk syna nosili 

venku v případě bolestivého výronu v kotníku.  

Jiří komentuje: „Zpočátku i ráno jsem musel asistovat při mazání, protože Lucinka se pořád 

ošívala. (…) …když byla neklidná, tak jsem jí musel držet ruce a Magda jí mezi tím celou 

promazávala. Já jsem jí držel ruce jenom z toho důvodu, aby se nedrbala. (…) Bylo to jako 

takový malý mučení, ale bylo to nutný, jinak by se rozdrápala. A večer to bylo taky takový 

specifikum, prostě jsem jí nosil.“ A Zbyněk říká: „…a to měl pak snad největší výron, kdy pět 

týdnů nechodil a já ho celou dobu nosil na ramenou, aby byl venku. A to si pamatuju dodneška, 

že už nebyl úplně lehoučký. (…) Tak v tom jsem byl myslím zapojený, myslím, že jinak snad ani 

né, no.“ Podobně Jaroslav hovoří o tom, jak pomáhá manželce při přepravě dcery, která je na 

vozíku, překonávat různé fyzické bariéry v prostorách jejich domu, ale i při pohybu venku. Moji 

komunikační partneři konstruovali tuto činnosti jako jistou samozřejmost, která se od nich 

očekává a je právě tou jejich kompetencí, kterou mohou přispět adekvátně v péči o jejich dítě 

s CHN díky své fyzické síle. 

Moje komunikační partnerky a partneři tématizují fyzickou manipulaci s dítětem jako činnost, 

kterou dělá v péči muž, pokud je přítomen, protože je k ní fyzicky lépe disponován než ženy. 

Ale v častých situacích, kdy je muž mimo domov (viz. kategorie ne/omezení placené práce 

mužů), tak tuto činnost vykonává žena. Petra komentuje: „A já už jí neunesu. Unesu jí, 

samozřejmě, ale už je to problém do těch menších místností. A on má přeci jenom větší sílu. 

Když je on doma, tak jí nosí, a já připravuju jídlo. Když není, tak to musím samozřejmě dělat 

já.“ Podobně Daniela říká: „Já jsem jí nosila v podstatě ručně. Svaly v podstatě. No, to je z těch 

dětí (ukazuje mi bicepsy).“ Magdaléna také popisovala dlouhé hodiny nošení dcery při 

náročném uspávání. Komunikační partnerky, které tuto činnost dělají, o ní hovoří jako o 

náročné a takové, ke které by potřebovaly speciální pomůcky – Daniela např. speciální kočárek, 

Petra „hoister“ (speciální zvedák), ale jejichž pořízení je finančně náročně. A také vnímají tuto 

činnost jako tu, ve které jim jejich manželé nejvíce pomáhají. Moje komunikační partnerky 

konstruují tuto činnost jako „mužskou práci“, ačkoliv ji dělají také. 

Obdobně jako fyzická manipulace s dítětem je i řízení auta pří návštěvách na odborných 

specializovaných pracovištích popisována mými komunikačními partnery a partnerkami jako 
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činnost, kterou častěji vykonávají muži, protože jejich  manželky se bojí řídit do velkých měst 

– tedy nejsou k ní dostatečně kompetentní. Daniela říká: „Já si do XY ani do Prahy netroufnu. 

Já  nejsem prostě dobrej řidič a jsem schopná odbočit někde jinde”. Podobně Petra komentuje: 

“…protože já tu Prahu nedávám, takže jako většinou se mnou jezdí on. Jako ne protože bych si 

s ní (dcerou) neporadila, ale protože je tam ten provoz. Kvůli té dopravě, kvůli tomu řízení.” 

Magdaléna hovořila o tom, že do Prahy raději jezdí s dcerou autobusem.44  

Jaroslav, Pavel, Jiří a Antonín považují tuto činnost za jejich příspěvek k péči o dítě s  CHN. 

Antonín říká: Klára sice řidičák má, ale zdráhá se říditi, protože jednou nabourala, chudák 

malá a takže se bojí. Tak jezdím já a mě to nevadí.“ Muži často tématizovali tuto činnost jako 

tzv. „fyzický doprovod“, kdy je potřeba, kromě již zmíněné dopravy do Prahy, také pohlídat 

dítě v čekárně (Jindra, Pavel), nebo je nutné s dítětem fyzicky manipulovat během vyšetření 

(Jaroslav) či je nutné být ženě oporou (Jaroslav) při vyjednávání s LP45. Domnívám se, že tato 

nekompetence v řízení na straně žen v mém výzkumu může částečně vyplývat z internalizované 

genderové stereotypní představy o „ženách horších řidičkách“, které si následně na složitou 

dopravní situaci v Praze netroufnou.   I muži v mém výzkumu se museli naučit řídit ve velkých 

městech a podle mého názoru, v souladu s obecnou představou „mužů jako dobrých řidičů“ tím 

tak manifestovat své „mužství“.46 

d)  Administrativa a informace o zdravotním stavu dítěte s CHN 

V této kategorii analyzuji témata spravování administrativy a informací o zdravotním stavu 

dítěte s CHN, které moje komunikační partnerky a partneři zařazovali do činností spojených 

s péčí o jejich dítě s CHN, a které souvisí s pravidelnými kontrolami na odborných lékařských 

pracovištích. Frekvence těchto kontrol se odvíjí od charakteru CHN a od vývoje zdravotního 

stavu dítěte s CHN. V souvislosti těmito kontrolami je nutné pořizovat a vést dokumentaci o 

zdravotním stavu dítěte – tedy zaznamenávat změny zdravotního stavu jako jsou akutní 

onemocnění, záchvaty nebo úrazy a s tím i například změny ve frekvenci  či množství 

podávaných léku či nutnost podání dalších léčiv.  

U většiny mých komunikačních párů tuto činnost zajišťují ženy. Elena popisuje, jak musela 

vést záznamy o případných synových úrazech a nutnosti aplikovat lék. Elena říká: „To jsem 

                                                           
44 Elena jezdila do Prahy autobusem, protože v době, kdy byl jejich syn nezletilý, neměli auto. Pozn.autorky.  
45 Tento prvek budu analyzovat v kapitole věnované institucím.Pozn.autorky. 
46 Dalším vlivem podle mého názoru může mít také počet aut v rodině. Většina mých komunikačních párů 
vlastnila pouze jedno auto, které často využívá muž k dopravě do zaměstnání. Ráda bych dodala, že tento 
moment v mém výzkumu mě osobně inspiroval k tomu, abych po dvaceti letech překonala obavy a začala 
znovu aktivně řídit. Pozn.autorky. 
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většinou dělala já, protože ty léky, který Roman dostává, jsou hodně drahý, takže pojišťovna 

dokonce chtěla, aby se dělal přesný výpisy šarže, který léky dostává, v kolik a jakou dávku. 

Takže všechnu tuhle dokumentaci jsem vedla já. A vlastně podle tý dokumentace bylo vidět, 

kolikrát se třeba zranil a kolikrát potřeboval tu injekci.“ Elena tvrdí, že důvod, proč tuto 

dokumentaci vypracovávala ona, byl ten, že to vyplynulo z jejich vzájemné dohody 

s manželem, že pokud je nutné vyplnit nějaký úřední formulář, bude to dělat Elena, která je 

podle jejího manžela kompetentnější osobou s „hezčím písmem“ a také proto, že podle Eleny  

„Tyhle věci u nás v rodině zařizovaly matky“. Podobně Antonín hovoří o tom, že pokud jde na 

kontrolu s dcerou on sám, tak ho jeho manželka Klára vybaví dotazníkem s věcmi, na které se 

má lékařky/ře zeptat, protože on tvrdí, že by mohl na něco zapomenout. Stejně komentuje Jindra 

Adélinu lepší schopnost různé záležitosti komunikovat, protože on by mohl na některé 

záležitosti zapomenout nebo by mu mohly připadat nedůležité. Domnívám se, že se opět 

v těchto výpovědích mužů zrcadlí genderový alibismus, kdy se tito muži v rozhovorech snaží 

legitimizovat svoje menší zapojení do pečujících činností. Jsou to činnosti, které vyžadují 

pečlivou kontinuální a odpovědnou snahu popsat a zaznamenat detailní informace o zdravotním 

stavu dítěte s CHN a v určité lékařskou institucí požadované formě předat. Tato administrativní 

činnost je u mých párů připisována ženám v souladu s obecným přesvědčením, že jsou ženy 

v těchto činnostech kompetentnější a muži jsou tradičně v tomto směru neodpovědní.  

Jsou to tedy převážně moje komunikační partnerky, které znají (i díky této výše popsané 

činnosti) podrobně zdravotní stav svého dítěte s CHN a které ho sledují a zaznamenávají 

případné změny do dokumentace, aby o něm mohly informovat lékařský personál. Elena říká: 

„Já jsem to brala tak, že jsem na to jako nejlíp vybavená – třeba komunikativně…jak ještě…že 

třeba vím nejvíc o tom zdravotním stavu toho dítěte.“ Daniela říká: „No, jak jsme se dohodli. 

To je dohoda, kterou jsme udělali. Manžel toho není za prvý schopnej. On prostě…(vzdychne) 

on prostě není schopnej sledovat ty termíny. On chodí do práce a má ňáký kompetence, který 

je schopnej zajistit líp než já a tak to dělá. Ale já jsem schopná dělat jinší věci, tak to dělám já. 

Prostě každej dělá, čeho je schopnej, prostě. On není schopnej pravidelně žehlit, tak to nedělá. 

Když by byl sám, tak by byl schopnej si vyžehlit, ale ty práce mužský, to že zabezpečuje peníze, 

to dělá dobře. Tak se tomu věnuje.” Také Magdaléna ve své výpovědi hovoří o sobě jako o té, 

která tyto činnosti spojené s péčí dělá, protože si neuměla představit, že by to mohlo být jinak, 

vzhledem k tomu, že si pamatuje, jak tyto činnosti dělala její matka a jak se její otec v tomto 

smyslu nestaral. Moje komunikační partnerky konstruují administrativní činnost a předávání 

informací jako „ženskou“ práci, ve které jsou kompetentnějšími a která je tradičně spojována 
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s rolí matek. Domnívám se, že i na základě právě této činnosti, která je delegována na ženy a 

jimi akceptována, moje komunikační partnerky konstruují svoji identitu „matky-pečovatelky-

expertky“ – tedy té, která sleduje a zná zdravotní stav dítěte s CHN. Sledování a znalost 

zdravotního stavu dítěte s CHN legitimizuje identitu matek jako „expertek na péči“, která je 

reprodukována i v rámci komunikace s lékařským a zdravotním personálem. 

7.2.2. Péče jako negativní a pozitivní zkušenost ovlivňující partnerský vztah a rodiče 
individuálně 

Většina mých komunikačních partnerek a partnerů tématizuje péči o jejich děti s CHN jako 

negativní a náročnou zkušenost. Především pak moje komunikační partnerky hovoří o 

zkušenosti s náročnými pečujícími aktivitami, ve kterých by uvítaly pomoc, nebo od kterých je 

nutné si odpočinout. A podle některých komunikačních partnerek je to zkušenost, která 

negativně ovlivňuje jejich partnerský vztah. Současně ale některé komunikační partnerky a 

partneři vnímají náročnou péči jako pozitivní zkušenost, která jejich partnerský vztah posílila a 

osobně je obohatila. V tomto momentu tedy vstupuje do pečujících činností emocionální 

komponenta, kdy moje komunikační partnerky a partneři hovoří o frustracích či pocitech 

spokojenosti z nich vyplývajících a ovlivňujících jejich partnerská soužití. Zařazuji tuto 

kategorii do kapitoly péče, ačkoliv si uvědomuji její možné přináležení do následující kapitoly 

věnované emocím, ale domnívám se, že tato emocionální komponenta úzce souvisí 

s genderovanou dělbou pečovatelských činností. 

Náročnost péče konstruují moje komunikační partnerky a partneři jako délku času a množství 

mentální energie, které musí péči o dítě s CHN a současně jejich sourozencům věnovat. A také 

jako odpovědnost za činnosti, které do péče zahrnují a za přijímání odpovědnosti 

v rozhodnutích spojených s těmito činnostmi.  Z výpovědí vyplývá, že jsou to především ženy 

v mém výzkumu, které nesou větší díl této odpovědnosti a potažmo tedy i z ní vyplývající 

zátěže. 

Magdaléna je jednou z žen, která hovořila o negativním vlivu náročné péče na jejich partnerský 

vztah. Magdaléna vysvětluje, že se cítí být tou, která nese větší díl zátěže, jehož, by se ani 

nevzdala. Magdaléna říká: „…já jsem asi nechtěla, aby to ze mě někdo sejmul, ale 

potřebovala…potřebujeme vědět, že je za nás ňákej náhradník. (…) …to, co můj vztah k němu 

(manželovi) kazí, je ten pocit, že já jsem ta ublíženější, ta zaměstnaná těma problémama.“ 

Magdaléna se identifikuje jako ta, kdo by se péče o děti nevzdala, ačkoliv je ta péče často nad 

její síly, a současně je podle jejich slov tou, která „ty děti upřednostňuje“ před manželem, což 

Magdaléna vnímá také negativně. Podobně Daniela hovořila o tom, že její psychická labilita, 
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jež je důsledkem náročné péče, je pro jejího manžela a jejich vztah zátěží, protože její manžel 

má podle jejich slov „doma vytočenou ženu“.  Magdaléna dále říká: „To jsem udělala asi já, 

že kdybych si řekla, že chci, aby se mnou ten Jirka k doktorům chodil, tak on by chodil, to zase 

není jeho chyba, to je moje chyba, že…že jsem ho asi chtěla šetřit, nebo že jsem věděla, měla 

jsem pocit, že on toho má hodně, tak jsem ho chtěla nechat, aby on si mohl dělat, čeho on má 

hodně a já že udělám zas tohle, že nemám nic jinýho na práci, jo.“ Magdaléna i Daniela 

internalizovaly nejen představu „matky pečovatelky“, ale také „ženy manželky“, která je 

v obecném diskursu vykreslována jako ta, která vytváří „klidné a láskyplné zázemí domova“, 

ve kterém může partnerský vztah dobře fungovat. Náročná péče o dítě s CHN, kterou v rámci 

přijetí stereotypní představy „matky pečovatelky“ Magdaléna a Daniela vykonávají, jim brání 

v uskutečňování jimi ztotožněné představy „ženy manželky“. Obě ženy na sebe berou 

odpovědnost za emoční prospívání partnerského vztahu a obviňují se za neschopnost naplňovat 

normativní ideály „matky pečovatelky“ a současně „ženy manželky“. Další komunikační 

partnerkou, která konstruovala péči o dítě s CHN jako bariéru v její snaze pečovat o partnerský 

vztah byla Petra, která litovala, že nemají s partnerem na sebe čas, protože ona se musí 

nepřetržitě věnovat dětem a on musí pracovat.  

Jiří (manžel Magdalény), Pavel (manžel Daniely)  a Jaroslav (manžel Petry)  vnímají to, že 

jejich ženy nesou velkou zátěž vyplývající z péče o dítě s CHN. Jiří říká: „Já si myslím, že ….že 

to vnímá jako zátěž, protože s tím měla daleko víc spotřebovanýho času. A minimálně co se týče 

toho vaření, protože normální děti v těhle pozdějších letech už chodí do školní jídelny, ale takhle 

musela Magda každej večer nebo každej druhej přemýšlet a připravovat Lucce oběd. To ňákej 

čas zabere a nejen čas, ale i tu mentální energii. A pak se stane, že obrušuje, obrušuje a pak už 

není co obrušovat. A na Magdu ta zátěž vnímaná i reálná je určitě kladená větší.“ A Jaroslav 

komentuje: „Ta (manželka) by potřebovala někoho, kdo by to (péči) dělal častějc. Aby měla 

trošku víc volno na sebe, protože samozřejmě, jak je vázaná těma dětma sedm dní v tejdnu, i 

když já se o holku o víkendu starám a ona může někam jet. Ale jsou to krátkodobý věci a nemůže 

si odpočinout. Ale to já taky ne konec konců. Já si teda odpočinu v tý práci, že jsem mezi jinejma 

lidma.“  A Pavel si všímá toho, jak jim v současné situaci nezbývá čas pro sebe. Muži v této 

souvislosti ale nereflektují toto rozdělení pečujících činností jako neférové a neuvažují o tom, 

že by se mohli na péči o dítě s CH podílet větším dílem a nevnímají náročnou péči vykonávanou 

jejich manželkami jako příčinu partnerského nesouladu. Domnívám se, že je to především 

proto, že tito muži konstruují péči o dítě s CHN jako „ženskou“ práci a svoji roli v rodině 

konstruují v souladu s tradičním konceptem rodiny, kdy muž funguje především jako živitel. 
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Podle slov Jaroslava „finanční zdroj“, nebo Jiřího „táta nosí peníze domů“ či Pavel „moje role 

je finanční“. A pravděpodobně nesdílí se svými ženami jejich emocionální vyčerpání z dvojího 

zatížení péčí o děti s CHN a snahou pečovat o vzájemný partnerský vztah. Takové pojetí 

partnerského vztahu vnímám jako nespravedlivé a v rozporu s pojetím „čistého vztahu“ 

postaveného na stejných právech a povinnostech jako základu pro „emoční demokracii“ 

v soukromé sféře (Giddens 2000). V tomto ohledu považuji za důležité, aby se muži naučili 

vidět svět z jiné perspektivy než jen z té své vlastní (Janebová 2014 : 40). 

Adéla a Jindra jsou párem, který se podle obou do procesu rozhodování v péči a do péče o dítě 

zapojují společně. Adéla právě rozhodování v péči a léčbě považuje za situace, které jsou podle 

jejich slov „hrozně těžký“ a „hroznou zátěží“ a ve kterých oceňuje možnost s manželem 

diskutovat různé varianty.  Adéla se tedy neztotožňuje s rolí „matky-pečovatelky-expertky“ – 

jinými slovy Adéla se v této situaci neidentifikovala s tímto genderovým stereotypem47 a 

nachází úlevu v možnosti tuto emocionální zátěž vyplývající z rozhodování v péči sdílet se 

svým manželem. Což Adéla reflektuje jako něco, co přispívá k jejich dobrému partnerskému 

soužití. Adéla říká: „A pro mě to byl jako příjemnej psychohygienickej moment, kdy jsem si jako 

uvědomila, že jsme hrozně silná rodina, že jsme …že jsem šťastná jaký ho mám muže. Že to 

krásně zvládáme a že jsme jako udělali ohromnej kus posunu od těch pěti let. Tím čím jsme jí 

provedli a co jsme vypiplali. A co s ní všechno děláme a kdybys to nevěděla, tak na tom dítěti 

to nepoznáš. Tak že jsme se k tomu stavěli čelem a že jsme bojovníci.” Jindra komentuje shodně: 

„Ale přijde mi, že lidi kolem nás jsou daleko míň spokojený, drtivá většina. (…) A já si říkám, 

že my jsme vlastně strašně stejně šťastný, že bojujem.“ Vzhledem ke schopnosti tohoto páru se 

na péči podílet rovnoměrněji než u ostatních párů, se domnívám, že jejich deklamovaná 

partnerská spokojenost  s touto demokratičtější dělbou práce souvisí. Na druhou stranu je u 

tohoto páru důležité přihlédnout k tomu, že Jindra označuje jejich příjmy za nadprůměrné, což 

ovlivňuje chápání péče jako finanční zátěže a může mít vliv na celkové zvládání zátěže péče. 

Přesto usuzuji, že to, do jaké míry se moje komunikační partnerky a partneři ztotožňují  se 

genderovými stereotypy, ovlivňuje míru vnímané zátěže spojené s péčí o dítě s CHN. Což by 

mohlo vysvětlovat, proč Dempsey (2008:20) píše o tom, že CHN dítěte ovlivňuje partnerské 

soužití negativně a jiná pozitivně.  

                                                           
47 Jest pro mě otázkou, do jaké míry má na její disidentifikaci s rolí „matky-pečovatelky-expertky“ vliv to, že 
pracuje v mezinárodní firmě v oddělení lidských zdrojů a tam se podle svých slov setkala s genderovou 
tématikou v rámci různých seminářů věnovaných kombinaci práce a rodiny. Pozn.autorky.  
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V mém výzkumu některé komunikační partnerky a partneři také tématizovali péči o děti s CHN 

jako zkušenost, která do jejich životů přinesla pozitivní aspekty. Rodiče v mém výzkumu 

vnímají tuto zkušenost jako životní situace, které měli vliv na jejich hodnotové žebříčky. 

Zbyněk hovoří o „obracení člověka dovnitř“, Petra o nutnosti „nevšímat si malicherností“ a 

Adéla hovoří o tom, jak jí zkušenost s péčí o dítě s CHN ovlivnila pozitivně i ve sféře její 

placené práce: „udržuju si odstup od těch věcí v práci (…) a teď to mám úplně jinak posunutý, 

protože jsem si zažila, co to je mít strach o život svého dítěte“, nebo Jaroslav říká: „to člověka 

posílí a dostane se někam jinam, kde by normálně nebyl, o některých věcech začne víc 

uvažovat.“ Jejich výpovědi jsou konstruovány v duchu obecného rčení „co tě nezabije, to tě 

posílí“ – a ony/i prostřednictvím zkušenosti péče o dítě s CHN nabývají morálního kreditu, 

který jim umožňuje se na tuto situaci adaptovat a přijímat ji i přes to, že CHN, tak jak jsem již 

dříve popsala, vnímají jako negativní jinakost a omezení.48 Podle mého názoru jde o určitou 

rodičovskou strategii společnou jak ženám, tak mužům v mém výzkumu, kterou používají 

k adaptaci na situaci života s dítětem s CHN a která jim pomáhá ve vyrovnání se se 

společenskou stigmatizací.  

 

 7.3. Emoce 

Do své analýzy zařazuji samostatně kapitolu věnovanou tématu emocí, které prostupují více či 

méně všemi analyzovanými kategoriemi. Ve své analýze vycházím z předpokladu, že jsou 

emoce genderovanou záležitostí a ve svém výzkumu jsem chtěla zjistit, do jaké míry a jakými 

způsoby se tento můj předpoklad ukáže ve výpovědích mých komunikačních partnerek a 

partnerů. A současně se tedy přesvědčit, zda a jakým způsobem je v emocích mých 

komunikačních partnerek a partnerů zakotvená genderová nerovnost. Při rozhovorech jsem opět 

jeden celý blok otázek věnovala dotazům na pocity a na prožívání určitých situací, jako např. 

sdělení diagnózy či současné pocity spojené se zdravotním stavem dítěte s CHN. Při kódování 

těchto výpovědí jsem dospěla ke kategoriím: vina a výčitky, strach, bezmoc a odpovědnost. 

Další dvě kategorie: dvousečná pomoc a ne/možnost o tom s někým mluvit, jsou kategorie, 

které vyšly přímo z rozhovorů.  

 7.3.1. Vina a výčitky 

Na přímou otázku, zda moje komunikační partnerky a partneři pociťují v souvislosti 

s chronickou nemocí dítěte nějaký pocit viny, všichni odpověděli záporně, přesto jsem během 

                                                           
48 Jde o stejnou situaci jako u pozitivního vlivu na sourozence dětí s CHN, které jsem analyzovala v první 
kapitole. Pozn.autorky.  
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rozhovorů zaznamenala situace, kdy někteří rodiče – a byly to především ženy - které/ří  

hovořily/i o věcech, které si vyčítají nebo pociťují jako vinu. Vina či výčitky, které ženy 

v rozhovorech zmiňovaly, se týkaly především určitého pocitu, že v dané situaci neudělaly dost 

pro své děti s CHN či pro jejich sourozence. Mezi takové výpovědi patří Klářin popis situace 

při vyjednávání přechodu její dcery do speciální školy, kdy si Klára zpětně vyčítá, že třídní 

učitelce nevysvětlila její názor na práci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Klára 

říká: : „Ale ona to pojala ve smyslu, mají dítě debila, tak ať se smekaj. A bude to tak, jak budu 

chtít já…bohužel…mě to teď mrzí, že jsem jí neřekla hned z kraje moji ideu, že je to problém 

mít nějaký dítě nemocný ve třídě, ale na druhou stranu tohle není jako úplně nejstrašnější 

diagnóza…je to dítě, který má nějaký návyky z domova, je naučený, jako není to lehký, ale buďto 

z toho můžeš strašně moc  vytěžit pro příští kariéru, že jsi zvládla takovýhle dítě, že je to devíza, 

že tahle paní učitelka tady měla takovýhle dítě a poradila si a nebo to můžeš totálně podělat.“  

Domnívám se, že by se tato výpověď dala interpretovat  jako internalizovaný stud Kláry, který 

pramení z domněnky nevyřčeného obvinění, že jejich dcera je nevychovaná – tedy ne chovající 

se tak, jako většina dětí ve třídě, a tedy opět se Klářina realita dceřina stavu střetává s normativní 

dominantní představou „normálně vychovaného a chovajícího se dítěte“. Takovýto stud Kláře 

podle mého názoru bránil se postavit za svoji dceru a vyjednat pro ni setrvání ve třídě. Vnímám 

tento stud jako ne nepodobný tomu, který popisuje Warner (1999) – v tomto smyslu je takový 

stud politický s negativními důsledky jak pro rodiče, tak pro dítě samotné. Výčitky, které Klára 

pociťuje podle mého názoru, vychází také z Klářina ztotožnění se s obecnou představou matky, 

která musí za každou cenu své dítě chránit. Podobně uvažovala i Magdaléna, která hovořila o 

tom, že si nikdy nepřestane vyčítat, že nebyla na situaci onemocnění své dcery jako matka 

dostatečně připravená a nebyla schopna tedy podle jejích představ adekvátně reagovat na 

dceřiny zdravotní komplikace. Magdaléna říká: „teď k tý nemoci, ona je těžká alergička…zase 

byla tam nepřipravenost, to je určitě chyba a to si nepřestanu nikdy vyčítat a neodpustím si to. 

Protože to je prostě …ehm…nepočítala jsem vůbec s tím, že by moje dítě  prostě mohlo být 

nemocný, protože jsem žila hodně zdravě jako…a vždycky jsem byla trochu namachrovaná, že 

jsem přírodní typ a že příroda mi pomůže, protože já žiju zdravě, jsem na vzduchu a nepřipadala 

jsem si jako nemocná. (…)….věděli jsme, jak má vypadat rodina…to jsme si mysleli, že jako 

zvládneme, ale nečekali jsme to, že to bude tak těžký, přidala se do toho právě nemoc první 

dcery a ten první rok jejího života byla asi největší zátěž, jakou jsme si kdy prošli.“ 

Vina a výčitky, které Magdaléna tématizuje, vychází podle mého názoru jednak z výše 

uvedeného a internalizovaného předpokladu „matky, která ví, jak pečovat o dítě“ a současně až 
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automatického očekávání, že se dítě narodí zdravé. Dítě s CHN nebylo něco, co by Magdaléna 

zahrnovala do své představy o rodičovství a naopak do ní zahrnovala očekávání, že si bude jako 

matka vědět s dítětem rady – což se nestalo. Magdaléna komentuje: „A tak jsme si 

nepřipouštěli, že by v těch genech jako mohlo něco být…že by to dítě mohlo být nějak ohrožený 

nějakou nemocí …a zároveň první miminko…to nevíte, když pláče, jestli je to normální nebo to 

není normální…nemáte to s čím srovnat“. Magdaleninu výpověď bych doplnila i komentářem 

jejího manžela Jiřího na toto téma, kdy říká: „jak (Magda) chodila k těm doktorům, tak tam 

samozřejmě viděla i ty zdravý děti našich některých spoluobčanů, který hulili a chlastali, a nic. 

Oni měli zdravý dítě a my ne.“ Jiří i Magdaléna jistým způsobem pociťuje pocit křivdy 

pramenící z vlastního sebepojetí řádných, zdravých, a  pečujících rodičů, ze kterého vyvozují 

jistý „morální“ nárok na dítě bez nemoci (Kolářová 2012). V tomto pojetí rodičovství rezonuje 

koncept „neoliberálního subjektu“, který uvažuje o své nadřazenosti, vycházejíce 

z meritokratických a nikoliv sociálních přístupů (Engel 2007).    

Očekávání žen, že budou schopny pro své děti udělat maximum, se zrcadlí i ve výpovědi Petry, 

která říká, že v souvislosti s chronickou nemocí dcery nepociťuje žádnou vinu, protože ona 

udělala vše proto, aby dítě v těhotenství donosila, a vinu klade spíše lékařskému personálu, 

který podle ní a i jejího manžela Jaroslava nereagoval dostatečně rychle na průběh porodu a 

přepravil jí do Prahy se zpožděním, které mohlo mít vliv na následné zdravotní komplikace 

dcery. Petra pociťuje výčitky pouze vůči své starší dceři, která, jak jsem již psala v první 

kapitole, psychicky strádala, když se její matka věnovala více dceři s CHN. Podobně Adéla  

pociťuje vinu v souvislosti s tím, že projevuje větší náklonost a lásku k mladší dceři, která je 

podle jejích slov snadněji vychovatelná než její starší dcera s CHN. Adéla říká: „A jako cejtím, 

že se k ní jako i víc mazlím, že mě jako netrápí, že vlastně si musím jako racionálně hlídat, 

abych se jako stejně jako mazlila s tou Karolínkou, která jako tím, jak zlobí, tak jako já neumím 

jí tak jako furt ňuňat jako tu Verunku, která je prostě furt hodná, tak já jí pusinkuju na klíně. A 

pak zase cejtím, že to nemůžu, že musím tomu druhýmu dítěti dávat úplně stejnou lásku.“  Mezi 

maxima, která je nutné dítěti dát, řadí moje komunikační partnerky dostatek péče a také dostatek 

lásky. Pokud mají moje komunikační partnerky pocit, že nedávají maximální péči a maximální 

lásku svým dětem, pociťují vinu a výčitky a tématizují jí je jako omezení (viz. kapitola Omezení 

sourozenců).  

Mezi muži v mém výzkumu částečné pocity viny tématizovali pouze Jiří a Jindra. Jiří v závěru 

rozhovoru říká: „Takový částečný. Vím zpětně, že bych nedokázal bejt uvědomělejší. V tu dobu. 

Protože člověka to vždycky nějak formuje. …Nedá se to vrátit a ani nevím, co bych dokázal 
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udělat líp. Jako nejdůležitější tam byla ta Magda, dokázala rozpoznávat věci, který už byly 

úplně špatně. …Hm. Asi tak. Kdyby člověk nedělal nic špatně, tak se z toho blbě poučí. …Tak 

nebudu filozofovat, to mi nejde.” Jiří tématizuje výčitky v souvislosti s tím, že nedokázal u 

dcery rozpoznat, že její zdravotní stav byl vážný a bylo nutné jí odvézt do nemocnice. Jiří 

částečně lituje své nekompetence v péči o dceru a zdůrazňuje kompetentnost Magdalény, která 

byla tou, kdo v kritické situaci přijal odpovědnost za rozhodnutí v následné péči o dítě. 

Domnívám se, že Jiří pociťuje vinu právě v této souvislosti,  protože si uvědomuje, že v té době 

nebyl otcem, který by se o péči o dceru zabýval natolik, aby poznal, že se nachází v životu 

ohrožující situaci. Jiří v této situaci konstruuje otcovství jako naučenou praktiku, která se v čase 

proměňuje a nikoliv jako esenciální vlastnost. 

Jindra hovoří o potencionálním pocitu viny v momentě, kdyby mu podle jeho slov někdo 

rozpojil souvislost mezi špatným chováním jeho dcery a její epilepsií, protože pak by musel 

uvažovat o tom, zda je toto špatné chování jeho dcery důsledkem jeho špatné výchovy. Tedy 

jeho potencionálního selhání v otcovské roli. Jindra říká: „Viny, viny….viny asi ne, ale ….já 

tohle asi neumím úplně vyjádřit tohle. Je to asi taková útěcha. Pro mě je to útěcha, že to jak se 

chová a jak je nevychovatelná, a vlastně v určitých momentech nezvládnutelná, takže to souvisí 

s tou nemocí. A pro mě je to oukej. Dobře má epilepsii. Supr je, že strašně dlouho neměla 

záchvat. A chová se tak, protože má epilepsii. Je to pro mě útěcha, tím bych to skončil. A kdyby 

mě to někdo rozpojil, tak to ponesu hůř. Protože se občas chová jako magor, když to řeknu 

natvrdo. A já bych nevěděl proč. …Jestli to je chyba ve výchově…nemyslím si, protože 

vychováváme úplně stejně druhou holčičku, která je, může mi to vrátit v pubertě, ale teď je … 

takhle to s ní jde jednoduše. Spíš bych nechápal, proč to tak je. Je to pohodlný to spojit, 

pohodlný je blbý slovo, je to útěcha, fakt útěcha.“ Oba, Jiří i Jindra, podle mě pociťují vinu 

z možného selhání v jejich otcovství, které Jiří konstruuje jako ochranitelskou funkci a Jindra 

jako výchovnou funkci. 

Další muži v mém výzkumu vinu zcela odmítají. Jaroslav, Antonín, Pavel a Zbyněk si vlastní 

vinu či výčitky v žádných souvislostech nepřipouští. Pokud některé ženy v mém výzkumu na 

sebe kladou maximální očekávání v otázkách péče a lásky, muži pokud si je vůbec připustí 

(jako Jiří a Jindra) tak, mají tendence svoji odpovědnost a potažmo případnou vinu zlehčovat. 

To podle mého názoru koresponduje s tvrzením Seidlera (1996 : 91) o mužích neschopných 

pečovat a převzít svůj díl odpovědnosti. 

Specifickým případem odmítnutí viny a výčitek v mém výzkumu představuje argumentace 

Zbyňka a  jeho manželky Eleny, kteří oba tvrdí, že chápou chronickou nemoc syna jako otázku 
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osudu. Zbyněk říká: „Dá se říct, že já mám čisté svědomí (…) je to věc Boha (…) nic se neděje 

bez příčiny.“ A Elena komentuje: „ Tím jak jsem tady mluvila o tom, že jsem si to jako rozhodla 

pro sebe, že to je něco, co si Roman nese jako svůj úkol, tak tu vinu…tam nepociťuju. I když 

samozřejmě tady člověk se ptal do jaký míry, si může sám za sebe si říci, jestli má na tom nějaký 

podíl, ale…nakonec jsem si to vyhodnotila tímhle tím způsobem.” Zbyněk i Elena hovoří o 

synově nemoci jako o jeho osobní volbě, kterou si vybral a která ho podle slov Zbyňka přivádí 

na cestu životem, která ho „obrací dovnitř“, a na které Zbyněk a Elena fungují jako jeho 

průvodkyně/ci. Tato „duchovní cesta“, kterou tento pár zvolil jako adaptační strategii, tak jak o 

tom hovoří např. Dempsey (2009) a Sallfors a Hallberg (2003) na přítomnost dítěte s CHN, 

podle mého názoru ukazuje na silnou potřebu obou rodičů si nějakým způsobem vysvětlit 

příčinu chronické nemoci jejich dítěte. To podle mě dokreslují i další slova obou rodičů, kdy 

popisují, jak akceptovali nabídku lékařského personálu genetického testování pro celou širokou 

rodinu, při kterém se prokázalo, že genovou mutaci přenesla na syna Elena, která jí získala od 

své matky. Elenina maminka, která před testy hovořila o tom, že „teď se ukáže, kdo je ten 

padouch“, měla podle Eleny problémy s přijetím faktu, že tuto nemoc Roman zdědil v podstatě 

po ní. Zbyněk tento moment z jejich života také zmiňuje, když říká: „…a jednou mi babička 

říká, a co tomu říkáš, že to vlastně má kvůli mně. Tak jí říkám, tak chválit tě nebudu, ale když 

už to tady jednou je, tak se s tím musíme vyrovnat.“ Zbyněk i Elena mi vysvětlili, že tento typ 

hemofilie je přenášen v rodinách po ženské linii, ale projevuje se pouze u synů těchto matek. 

Zbyněk na jednu stranu hovoří o nemoci syna jako o duchovní cestě, kterou si vybral syn sám 

a na druhou stranu ví, že jde o mutaci genu, který zdědil od své babičky, které to v podstatě 

klade za vinu.49 

7.3.2. Strach, bezmoc a odpovědnost 

Tematizace strachu, bezmoci a odpovědnosti  v rozhovorech s mými komunikačními 

partnerkami a partnery se proměňuje v souvislosti s časovými obdobími života dítěte s CHN a 

je přímo ovlivněna charakterem chronických nemocí a individuálním průběhem onemocnění. 

Moje komunikační partnerky a partneři hovořili o výše zmíněných pocitech při sdělování 

diagnózy dítěte, při adaptaci na chronickou nemoc dítě a při výhledech do budoucna. V rámci 

své analýzy těchto témat jsem vycházela z tvrzení Sallfors a Hallberg (2003),  že ženy a muži 

v jejich výzkumu tématizují především strach a bezmoc odlišně a zajímalo mě, zda tomu tak 

bude i v mém výzkumu. 

                                                           
49 Bylo by podle mě zajímavé se z hlediska genderu zaměřit v dalším výzkumu na pacienty s hemofilií a jejich 
rodiny – právě kvůli charakteru této nemoci, kterou přenáší ženy a trpí následně muži. Pozn.autorky.  
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Některé z mých komunikačních partnerek a partnerů spojují pocity strachu o život dítěte 

především s momentem sdělení diagnózy chronické nemoci a následného sdělování prognóz 

vývoje zdravotního stavu dítěte. V těchto momentech bylo často dítě v nějakém kritickém 

zdravotním stavu, který si vyžádal hospitalizaci, a na základě odborných vyšetření byla rodičům 

sdělena konkrétní diagnóza.50  

Magdaléna popisuje, jak se v té chvíli cítila: „Já jsem cítila strašlivej strach, věděla jsem, že se 

děje něco špatně, viděla jsem dítě ohrožený, ale vůbec jsem nevěděla, jak z toho ven.“ Adéla 

popisuje, jak se radovala, když zjistila, že dcera má epilepsii a ne rakovinu, kterou považuje za 

život ohrožující onemocnění: „Já si pamatuju, že prostě po tom cétéčku k nám přišli asi za den, 

já nevím, jak to tenkrát trvalo, a paní doktorka říká, tak se potvrdilo, že je to epilepsie. A já 

jsem se rozbrečela štěstím, já jsem (pláče), my jsme byli šťastný, že to je jenom epilepsie. 

Protože já jsem si říkala, on by to mohl bejt ten tumor, když můj táta na to umřel, tak je možný, 

že my něco máme v tý rodině. A prostě to jako bylo strašný. Takže nám to potvrdili a my jsme 

se dostali jako do fáze, že jsme měli radost, protože jsme si říkali, s tím my dokážeme žít.“ Elena 

také popisuje sdělení diagnózy hemofilie jako šok a dodává, že jí lékař ujistil, že to není nemoc, 

která by jejího syna ohrožovala momentálně na životě. Obava o život dítěte u těchto žen podle 

mého názoru vychází z obecné představy smrti dítěte definované jako té „nejhorší věci, která 

se může v životě přihodit“. Obecný diskurz také více zdůrazňuje v této souvislosti utrpení 

matek při úmrtí dítěte, tím si také vysvětluji, že  tyto tři ženy akcentovaly obavy o život dítěte 

při sdělení diagnózy a jejich manželé spíše hovořili o pocitech strachu a obav z toho, jak tyto 

situace budou řešit než, že by explicitně zmiňovali obavu o život dítěte. Jiří říká: „No…byl to 

strach prostě. Bylo těžký se jako srovnat s tím…byla to taková situace, kdy člověk neví, co má 

vlastně dělat, kdy by rád pomohl, ale neví, čím vlastně. Taková nejistota, jak se vlastně všechno 

bude dál vyvíjet.“ Zbyněk podobně komentuje: „Byl tam strach a pocit, že jsme to nemohli 

určitě změnit.“ A Jiří dále pokračuje: „jako člověk si najednou říká, co udělal špatně a nebyl 

tam nějaký hmatatelný směr, jak tomu čelit. Byla tam taková prázdnota a strach z tohohle, že 

se s tím nebudeme umět poprat. A nejistota vůbec jakéhokoliv výsledku. Prostě chlapi to maj 

takový racionálnější, když to vezmeš takhle, jako hledaj řešení a ono to jako není v tu chvíli ani 

nutný. Prostě se na tu chvíli zastavit a vnímat, co se děje.“ Jiří svůj strach konstruuje jako 

pramenící z absence racionálního řešení situace, která byla mimo jeho kontrolu. Ale zároveň 

v závěru reflektuje, že toto stereotypní očekávání v duchu „muži řeší věci rozumem“, mohl 

                                                           
50 U dcery Daniely a Pavla byla její diagnózy zpřesňována během dalších dvou let. Pozn.autorky.  
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pouze „vnímat“ – tedy dovolit si prožít tuto situaci i s negativními emocemi strachu, které 

v dominující představě maskulinity nejsou povoleny. 

Jisté řešení hledal i Zbyněk, který se odmítal smířit s nevyléčitelností hemofilie u svého syna, 

tak jak mu byla sdělena a popsána lékařským personálem. Zbyněk popisuje, jak nechtěl tento 

stav pasivně akceptovat a aktivně hledal informace, jak hemofilii léčit pomocí přechodu na 

makrobiotickou stravu – tedy nevzdávat se a hledat alternativní způsoby léčby. Zbyněk říká: 

„Tak já jsem Eleně říkal, to bylo tak na sedmi letech, tak nezkusíme to. A ona říkala, to by to s 

ním musel někdo dělat. A kdo to bude vařit, to nejde, abych vařila nám a jemu něco jinýho. Tak 

já jsem říkal, tak já to s ním budu dělat. A Elena říkala, já chci, aby se vyvíjel normálně.“ Tato 

jeho snaha ale narazila na jeho neschopnost vařit a Elenino odmítnutí připravovat několik 

různých jídel denně zvlášť pro jejich syna a současně na její neochotu odklonit se od podle 

jejích slov „normálního“ stravování dítěte ve vývinu. Elena komentuje: „A nakonec to skončilo 

takovým jako vyšuměním toho tématu…protože Roman nebyl ani ochoten do toho jít. A ta 

neochota byla i na mý straně, protože jsem neměla sílu vyvářet něco jenom pro Romana. Nebo 

pak by byla otázka, jestli do toho zapojit celou rodinu.  Takže Zbyněk měl vizi a nadšení, ale 

realizace by byla hlavně na mě. A já jsem tedy to nadšení nesdílela.” Dalo by se říci, že tradiční 

genderové stereotypy zabránily Zbyňkovi realizovat jeho snahu o alternativní léčbu, protože 

Zbyněk nebyl schopen převzít faktickou odpovědnost za stravování syna a vzít na sebe 

povinnost každodenně připravit makrobiotickou stravu.  

V souvislosti s adaptací na sdělenou diagnózu dítěte moje komunikační partnerky a partneři 

tématizovali strach a bezmoc odlišně. Většina žen v mém výzkumu konstruuje tyto pocity jako 

pocity permanentních obav, které Magdaléna nazvala „neustálé bytí v stand-by-režimu“, nebo 

v jiné části rozhovoru jako „potřeby být neustále ve střehu“.  U mých komunikačních partnerek 

jde o prožívání obav z toho, že se nedá předem odhadnout, jak se bude stav dítěte vyvíjet a co 

všechno ho může ovlivňovat. Magdaléna říká: „Antihistaminika na to, aby usnula vůbec…a 

celkově prostě permanentní neklid, permanentní pozornost a permanentní strach hlavně 

jo….(…) Tenhle stav byl asi do pěti let, takovej že to bylo potřeba bejt pořád ve střehu, pořád 

to hlídat, neudělat chybu.“ Podobně Elena zmiňuje „permanentní zátěž, že se dítě nesmí zranit 

vážně.“ A Klára přidává: „Myslím si, že jako to nejtěžší je na tom ten permanentní strach, no 

ne strach, ale to permanentní napětí. Prostě my nevíme dne ani hodiny a nedá se úplně odvodit, 

jako dneska jsme udělali blbost, tak to (záchvat) přijde.“ Stejná formulace obav se objevuje i u 

Daniely: „Nemáte dne, ani hodiny, kdy nevíte, co se stane. Prostě kdykoliv se může projevit 

epilepsie. Nebo kdykoliv může někam spadnout. Ona může mít kdykoliv úraz a Ládík taky.“ 
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Tyto výpovědi bych osobně interpretovala jako projevy myšlení a uvažování těchto žen o 

nepředvídatelnosti změn zdravotního stavu, které si díky většímu zapojení do péče o děti s CHN 

(viz. kapitola v analytické části o péči) tyto ženy osvojily. 

Muži v mém výzkumu téma strachu a bezmoci nekonceptualizovali jako permanentní obavy, 

ale někteří z nich konotovali pocity bezmoci s momenty, kdy jejich děti byly vystaveny nějaké 

bolesti či strádání. Tato strádání či bolest byla důsledkem buď fyzických projevů chronické 

nemoci, nebo různých léčebných a preventivních opatření. Jiří popisuje situaci, kdy musel dceru 

„pevně držet, aby usnula…nebo při mazání“, kdy vnímal, že jí to není příjemné, ale muselo se 

tak dít. Podobně hovoří i Zbyněk o prožívaném stresu v situacích, kdy bylo nutné synovi 

nitrožilně aplikovat lék a kdy bylo jisté, že syn prožívá bolest, od které mu nemohl odpomoci. 

Domnívám se, že tato jistá odlišnost v prožívání strachu a bezmoci mezi mými komunikačními 

partnerkami a partnery souvisí s odezvou mých komunikačních partnerek a partnerů na 

interpelace dominantního diskursu rodičovských rolí. Většina mých komunikačních partnerek 

hovoří o obavách z toho, co se může potencionálně stát a moji komunikační partneři o obavách 

pramenících z toho, jak se to vyvinulo a co to dítěti způsobilo. Komunikační partnerky 

identifikující se jako matky odpovídají v rámci diskursu „žena = pečovatelka“ (Kiczková 2006) 

tedy pociťují psychickou zátěž ze selhávání v opakované snaze preventovat situaci zhoršení, 

kterou od sebe očekávají jako „správnou mateřskou péči“. Komunikační partneři pociťují 

frustraci z toho, že v nastalé situaci nemohou nabídnout účinné řešení, tak jak od sebe očekávají 

„jako od správného chlapa“. 

V tématu obav spojených s budoucností se výpovědi mých komunikačních partnerek a parterů 

velmi podobají, až na jednu výjimku a tou jsou komentáře Eleny a Zbyňka, kteří 

s nevyléčitelností hemofilie jejich syna pojí ještě další pocit bezmoci, který Elena komentuje 

slovy: „A ve chvíli, kdy si to už vlastně úplně rozhodoval sám, tak tam je ten pocit rodičovský 

bezmoci, že ho do toho už nemůžeš nutit, i když si myslíš, že je to to, co je pro jeho zdraví dobrý 

udělat. Ale přes to jeho rozhodnutí tam jako nemůžeš najěkou silou moci mu to nařídit.“ 

V Elenině výpovědi se reflektuje vyrovnání hierarchického mocenského vztahu mezi rodičem 

a dítětem, který v momentě plnoletosti jejich syn začal realizovat tím, že si o potřebě aplikace 

léku začal rozhodovat samostatně. Podobně vyjádřil obavy také její manžel Zbyněk, který by 

si přál, aby syn více zvažoval, zda mu adrenalin ze sportovních zážitků stojí za případné riziko 
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zranění a opotřebení kloubů. Tyto výpovědi byly v mém výzkumu jedinečné vzhledem k tomu, 

že Elena (53)  a Zbyněk (55) byli v mém výzkumném vzorku nejstarší a měli nejstarší děti.51 

Ostatní komunikační partnerky a partneři hovořili především o svých obavách, zda jejich děti 

s CHN budou schopny vést v budoucnu samostatný život bez jejich pomoci. Řekla bych, že 

obavy z budoucnosti se v jednotlivých párech odvíjí od povahy chronické nemoci a toho, a co 

rodiče považují pro své děti vzhledem k tomu za omezující. U rodičů dětí s epilepsií to je 

především obava z toho, zda nebudou poškozeny mentální schopnosti dítěte natolik, aby bylo 

schopno se v životě uplatnit.  Antonín říká: „Tam ty obavy ze stran budoucnosti jsou 

samozřejmě kontinuální, protože nevíme, co bude. Jak se jí povede v uvozovkách vyštudovat, 

nebo se vyučit, nebo jakou školu, to samozřejmě nevíme, to jako někde v podvědomí je 

samozřejmě ta obava.“ Konstruuje představu samostatného života podmíněného získaným 

vzděláním jako předpokladu pro získání nějakého zaměstnání. Jeho žena Klára jeho obavy také 

sdílí a doufá, že dcera najde v životě uplatnění, ačkoliv nepředpokládá, že by třeba vzhledem 

ke svým schopnostem byla schopna získat maturitní vzdělání.  

Také Pavel a Daniela zmiňují otázku vzdělávání jako jisté obavy z budoucnosti pro svoji dceru, 

kdy oba odmítají inkluzivní formu vzdělávání, protože jí nevidí jako dostatečně efektivní při 

přípravě jejich dcery na život. Pavel říká: „Mám strach akorát z toho, že jak naši páni měněj 

školství, tak nebude mít školu, že bude muset na tu zvláštní školu k nepřizpůsobivejm občanům, 

který jí tam prostě zdevastujou. To radši poruším zákon a nechám si jí doma. To je jedinej 

strach, kterej mám. Že nám tenhle ten výbornej stát prostě neumožní jí dát do zařízení, kde by 

jí naučili postarat se o sebe, vařit, něco tak jak to bývávalo dřív. Teďko tady ňákej idiot vymyslel 

integraci a vlastně zrušil tyhle ty školy speciální pro postižený děti a snaží se je integrovat do 

společnosti. To dítě tam je prostě ztracený. Ten postiženej vidí, jak všichni postupujou. Jak 

všichni něčeho dosahujou a on jedinej ne. Integrace je naprosto směšná a někomu bych za to 

urval palici. Tak z toho jedinýho mám strach, že nebudeme mít šanci ji umístit do zařízení, který 

by bylo pro ni vhodný.“ Také jeho žena Daniela, která na tuto problematiku nahlíží současně 

jako učitelka (tedy odbornice na vzdělávání) odmítá inkluzi jako zbytečnou a v podstatě 

nebezpečnou záležitost. Daniela říká: „Já jsem učila a vím jaký to je, že když máte třicet dětí ve 

třídě, tak i to jedno s asistentem v podstatě nevzděláte. Že tu polovinu času dáte těm zdravejm 

a polovinu na tomu postiženýmu. Ale ty nůžky se furt takhle rozevíraj, takže v devátý třídě tak 

ty děti nejsou schopný napsat ani písmeno cé, hůř čte nebo nechápe ty informace, tak jako bude 

                                                           
51 Bylo by jistě zajímavé zaměřit další výzkum na to, jak tuto situaci vnímají jiné/í dospělé/í s CHN a jejich rodiče. 
Pozn.autorky.  
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dělat co. Takže vy děláte dvojitý přípravy a za to máte co? Nic v podstatě. Je to prostě složitý. 

Oni udělaj změny, který prakticky nejdou províst a nechaj ty lidi v tom. Jsou to prostě svině, 

který nezkoumaj nic, neptaj se lidí. O něčem rozhodnu a nechaj ty lidi v tom žít.“ Oba vnímají 

inkluzivní vzdělávání jako nástroj, který neumožní jejich dceři nezávislejší život. A 

momentálně se v jejich výpovědích odráží argumenty proti-inkluzivního diskurzu naplněné 

rasismem a ableismem.   

Petra a Jaroslav vnímají, že život jejich dcery je závislý na určité pomoci z okolí a oba shodně 

hovoří o obavách z toho, co bude, až se oni nebudou moci postarat. Petra říká:„A asi mě trápí, 

že do budoucna budu muset řešit něco jinýho, že tady nebudu věčně, a co se jako stane s tou 

holkou.“ A Jaroslav: „Představuju si, že kdybych tady já nebo ani manželka nebyla, tak 

v podstatě se o ni někdo bude muset postarat. A to není jednoduchý.“ V těchto obavách se 

zrcadlí strach z vlastní smrtelnosti a nemožnosti chránit a pomáhat dceři po celý její život.  

Všechny tyto výpovědi obsahují vyjádření rodičovské odpovědnosti za zdraví a prospívání 

dítěte a to i v jejich budoucím životě. Rodiče – a to jak ženy i muži, konstruují svá momentální 

mateřství a rodičovství v tomto směru jako aktivní a odpovědné pozice, ze které mají možnost 

ovlivňovat životy svých dětí. A proto také záležitosti, u kterých ví či předpokládají, že nebudou 

moci ovlivnit, vnímají jako ohrožující a mají z nich strach a obavy.  

 7.3.3. Dvousečná pomoc 

Ačkoliv by se tato kategorie dala zařadit do kapitoly péče, protože v ní moje komunikační 

partnerky a partneři popisují to, jakým způsobem jsou do péče o jejich dítě s CHN zapojeni 

prarodiče, tak z hlediska genderové analýzy je podle mého názoru zajímavější sledovat právě 

emocionální dopady tohoto zapojení a jakým způsobem je tématizují moje komunikační 

partnerky a partneři.  

Nejprve, ale chci poukázat na to, jak moje komunikační partnerky, tak i partneři (a to napříč 

všemi komunikačními páry) očekávají intenzivnější pomoc při péči o jejich dítě s CHN od 

babiček a nikoliv od dědečků. Jindra například negativně hodnotí, že jeho matka nedodržela 

příslib pravidelného hlídání, který učinila, když se dcera narodila,  aby se Adéla mohla vrátit 

dřív do práce. Jindra říká: „Problém je blbý slovo, ale moje mamka je pořád…honí kariéru, 

takže prostě nemá čas, a taťka ten zas není úplně hlídací typ.“  Jindra pociťuje nedodržení 

matčina slibu jako frustraci a v podstatě matce její podnikání vyčítá, kdežto u svého otce, který 

je také v důchodu jeho nezapojení omlouvá argumentem o jeho nekompetenci k hlídání. Od 

dědečků v mém výzkumu nikdo pomoc při péči neočekává v duchu stereotypního konstruování 
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péče jako „ženské“ práce, a pokud jsou do péče zapojeni, tak v těch aktivitách jako je například 

řízení do větších měst, tak jak zmiňuje Daniela – tedy činnostech, které jsou obecně asociovány 

s „mužstvím“. Podobně Klára argumentuje očekávání zapojení babiček slovy „babičky si více 

troufají, než ty dva dědové“. Podle mého názoru nejde v tomto případě pouze o stereotypní 

očekávání toho, že to budou právě ženy – babičky, které budou pomáhat při péči, ale jde i o to, 

že zapojení do péče o dítě s chronickou nemocí může klást na pečující/ho další specifické 

nároky, jejichž zvládnutí bývá připisováno ženám.52 

V očekávání zapojení babiček se moje komunikační partnerky a partneři tedy shodují, v čem se 

liší, je to, jak toto zapojení hodnotí. Čtyři komunikační partnerky hovoří o tom, že zapojení 

babiček vnímají jako „dvousečnou pomoc“. Pocity těchto komunikačních partnerek jsou 

v souvislosti se zapojením babiček ambivalentní. Na jednu stranu jsou moje komunikační 

partnerky rády, že jim babičky pomáhají s péčí, protože si ony následně mohou od náročné péče 

odpočinout, či mohou díky zapojení babiček do péče pracovat (ve smyslu placené práce). A na 

druhou stranu musí tyto ženy s babičkami o péči vyjednávat, což s sebou nese některé negativní 

a pro ženy frustrující aspekty. Magdaléna reflektuje především tzv. „nechtěné rady z pozice 

zkušené matky“, které dostávala především od své matky, které Magdaléna považovala za 

neadekvátní vzhledem ke své situaci matky pečující o dítě s CHN. Magdaléna říká: „Byla 

vždycky jako snaha i nabídka od těch prarodičů jako pomoct. Byla trošku dvousečná, byla 

samozřejmě víc pozitivní než negativní. (…) Co mi nepomáhalo, že často říkali, že takhle to 

prostě je, že takhle to prostě ženský maj…jsi prostě máma…tohle teď musíš unýst…takhle jsem 

to měla taky. Tohle mi nepomáhalo, protože mi to nepřipadalo, že je to takhle v pořádku.“ 

Magdaléna v této chvíli odmítá akceptovat genderový stereotyp o obětující se matce, ačkoliv 

v jiné části rozhovoru tento stereotyp přijímá a konstruuje svoji pozici jediné pečovatelky. 

Domnívám se, že Magdaléna akcentuje v této chvíli svoji specifickou zkušenost s péčí o dítě 

s CHN, kdy se péče o dítě s CHN liší od péče o dítě bez nemoci. Což se projevuje i v dalším 

komentáři Magdalény k zapojení babiček, kdy uvádí příklad, jak delegovala péči na babičky 

v době svých cest za studiem do Prahy, a kdy ona připravila podrobný rozpis dceřina režimu 

podávání léků a stravy, který pak babičky nedodržely. Magdaléna říká: „A pak jsem narážela 

na to, že to prostě nedodržovaly, a že to braly, že já jsem ta hysterka, která jim to tak rozepisuje 

a to mi hrozně ubližovalo. Jednak mně to hrozně ubližovalo, že já jsem ta hysterka přecitlivělá, 

moje ego trpělo, ale taky jsem měla prostě strach, že se něco stane.“ Z této situace je podle mě 

                                                           
52 Tato automatická očekávání zapojení babiček do péče a omlouvání absence dědečků kopíruje rozdělení péče 
a související argumentaci mých komunikačních partnerek a partnerů, tak jak jsme to prezentovala v kapitole 
věnované péči. Pozn.autorky.  
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patrné, že očekávaná kompetentnost babiček v péči o dítě s CHN je konstruktem, který ve výše 

popsané situaci nefungoval.  

Dodržování denního režimu považují moje komunikační partnerky za součást péče o dítě 

s CHN a jeho nedodržování znamená pro Magdalénu možné ohrožení zdravotního stavu dítěte. 

Pro Danielu, která tématizovala zapojení babiček také jako ambivalentní, to znamená i 

v důsledku více práce, když musí po návratu dětí od babičky znovu vynakládat značné úsilí na 

dodržování pravidel stanoveného denního režimu. Daniela říká: „A ony (babičky), jak nevidí tu 

kontinuitu,  a babičky maj takový specifikum, že vlastně ty děti jakoby rozmazlujou. Takže ony 

pak neřešej některý věci, který my musíme řešit. A tak čí delší dobu je hlídaj, tím rozbitější ty 

děti se vracej.“ Babičky z pohledu mých komunikačních partnerek se ztotožňují s rolemi 

„zkušených matek“ a s kulturní představou „babiček, které rozmazlují“, což vede k pocitům 

frustrace u mých komunikačních partnerek, které musí tyto „nechtěné rady a rozmazlování“ 

přijímat, pokud si chtějí od náročné péče odpočinout. Tyto situace podle mě vypovídají o jistém 

tlaku ke komplicitnímu chování žen v mém výzkumu. Magdaléna a Daniela musí uznávat 

hierarchizovanou pozici babiček jako „zkušených matek“, i když vnitřně s jejich názory 

nesouhlasí. A trpí tím, že jejich matky nerespektují jejich osobní zkušenost s péčí o jejich dítě 

s CHN, kterou chápou jako odlišnou od zkušenosti jejich matek, které pečovaly o zdravé děti. 

Babičky tedy podle mého názoru uvažují v konceptu symetrické reciprocity, kterou kritizuje 

Young (1995) jako perspektivu, které chybí výměna perspektivy subjektů. 

Popsané „rozmazlování babičkami“ vnímám jako snahu babiček o „normalizaci“- tedy určité 

opomíjení pečujících činností jako forma odmítání a potlačování připuštění si, že vnouče má 

chronickou nemoc. Ignorování dodržování denního režimu dítěte nebo podávání léků, popsala 

také Adéla, když popisovala, jak její tchýně odmítala připustit, že by dcera v době pobytu u 

babičky dostala epileptický záchvat a bylo nutné ji podat lék. Adéla říká: „ A ony tam měli 

holčičky bejt přes noc a já jsem jí (tchýni) říkala: já ti to musím vysvětlit, co máš dělat. A ona: 

ne, já to prostě nechci slyšet, to se prostě nestane. Tak já jsem říkala: tak já ti jí ale nepůjčím. 

A jako to bylo…mě to stálo další energie si jako vyjasnit další vztahy v tý rodině…“. A ačkoliv 

v jiné části rozhovoru hodnotí zapojení dalších osob do péče Adéla jako pozitivní (protože mají 

děti možnost poznat i jiné přístupy k výchově), vnímá toto vyjednávání s tchýní jako frustrující 

a emočně náročné, protože Adéla očekávala od prarodičů především pochopení a pomoc 

v situaci péče o dítě s epilepsií a nikoliv obviňování, že tuto nemoc zbytečnými obavami 

přivolali. Babičky často nerespektují  matky v jejich „expertní roli“, ale matky jsou nuceny 
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tento jejich postoj akceptovat, aby mohly dosáhnout na kýženou úlevu z péče či dostát svým 

závazkům v placeném zaměstnání, a to i přesto, že babičky občas selhávají v poskytování péče.  

Muži v mém výzkumu se v této otázce vnímání zapojení babiček rozdělili na polovinu. Jindra, 

Antonín a Pavel hovořili o zapojení babiček pozitivně ve smyslu pomoci, kterou občasné 

hlídání představuje pro jejich rodiny. A současně reflektovali některé negativní aspekty tohoto 

zapojení – tedy podobně jako jejich manželky vnímají pomoc babiček ambivalentně. Jindra a 

Antonín hovořili o neshodách a vyjednávání s babičkami, které pramení z toho, jakým 

způsobem babičky vnímají chronickou nemoc dítěte. Jindra říká: „…že fakt se k tomu nejdřív 

stavěla: no vždyť žádný mít nebude (záchvat), dyť žádnou epilepsii nemá.“ Antonín říká: 

„Většinou se jako objeví nějaký problém, nebo neshody, třeba výtky, když je nějakej vyjimečnej 

stav, nebo něco, ale jinak nám držej palce.“ Pavel shodně s jeho manželkou tématizoval 

nedodržování denního režimu babičkami, když říká: „babičky nastavují jiný pravidla.“  Další 

tři muži hodnotí pomoc a zapojení babiček pouze pozitivně. Jiří říká: „Určitě. Jednak jako věc 

fyzická, že někde někdo je a něco udělá. Ale myslím si, že i emocionálně rozhodně. Jako, že 

Magda věděla, že má minimálně kolem sebe víc lidí. A babičky jí dokázaly podržet.“ Jaroslav 

pouze krátce komentoval slovy: „To je pozitivní, určitě.“ A Zbyněk vnímal zapojení babičky 

jako to, co umožnilo Eleně se dříve vrátit do placeného zaměstnání. Všichni tři konstruují 

zapojení babiček jako to, co potřebují jejich manželky – tedy pečující matky o děti s CHN. 

V těchto výpovědích se podle mého názoru potvrzuje menší zapojení těchto mužů do péče, 

vzhledem k tomu, že nepovažují pomoc babiček za něco, co by ovlivňovalo jejich životy. A 

současně z toho usuzuji, že tito muži se svými manželkami aspekt zapojení babiček do péče 

nediskutují, nebo jej mohli považovat za intimní rodinou informaci, kterou mi nechtěli sdělit 

během rozhovorů. 

7.3.4. Ne/možnost o tom s někým mluvit 

Otázka vnímání chronické nemoci dítěte širším okolím rodin vedla k následující kategorii 

nazvané ne/možnost o tom s někým mluvit. Moje komunikační partnerky a partneři popisovali 

různé pro ně emocionálně zraňující komentáře, které si vyslechli od svých prarodičů, 

příbuzných či známých nebo kolegyň/gů v práci. Daniela například hovořila o tom, jak jí 

prarodiče tvrdili, že musí věřit, že se zdravotní situace jejich dcery zlepší a ona bude chodit do 

„normální školky“, nebo právě výše popsané popírání samotné diagnózy u dcery, které 

tématizovali Adéla a Jindra svědčí o konstruování CHN dítěte jako situace, která je 

„nenormální“ a která se podle prarodičů dá pozitivně ovlivnit – normalizovat tím, že rodiče dětí 

budou „věřit“ a „nebudou zbytečně úzkostní“. Domnívám se, že do těchto konceptualizací CHN 
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ve vztahu k rodičovství se u prarodičů promítají psychologizující teorie o původu nemoci tak, 

jak je kritizuje Sontag (1977). Víra ve vyléčení silou vůle je v jejich pojetí delegována na rodiče 

dětí s CHN a proto následně tento tlak vnímají rodiče jako emočně zraňující.  

Právě tyto výše popsané konstrukty CHN vstupují do komunikace mezi rodiči a širší rodinou 

nebo jejich přátele/lkyně a kolegyně/gy a vedou k „sebe-umlčování“ rodičů dětí s CHN. V mém 

výzkumu toto „sebe-umlčování“ nereflektují pouze ženy jako ve výzkumu Vickers a Parris 

(2005), Adéla říká: „A prostě je to celý o nás a nesmíme se o tom (o CHN) bavit“, ale i muži. 

Pavel říká: „Všichni se o tom (o CHN)  tak nějak snažej nemluvit, protože to je jako delikátní 

záležitost. Ale to je jako…oni to všichni berou jako, že je to ňákej problém.“  

Současně se do této komunikace promítají i genderové stereotypy, které také přispívají k „sebe-

umlčování“ mých komunikačních partnerek a partnerů. Daniela shrnuje: „A v podstatě to 

nemám komu říct, protože, když to budu říkat mojí mámě. Tak ta by to vzala jako ztěžování, 

nebo vlastně bych házela špínu na ty, který já chci, aby viděla hezky. Takže jí to nemůžu říct. 

Kamarádky to nechápou, protože to nemaj. Takže v podstatě, jednou měsíčně máme kontrolu 

z raný péče…a té paní to můžu říct, nebo jako vy, cizí člověk a vy se mu vyblejete.“ Daniela 

nemůže svoje negativní pocity ventilovat před svými kamarádkami, protože dnešní obecná 

představa o matkách je taková, že „matka má být trpělivá, nenechá se vytočit“. Daniela si je 

vědoma toho, že její chování této obecné představě neodpovídá, protože očekává, že její 

negativní postoj k péči o její děti s CHN nebude akceptovatelný. Následně pak ventiluje své 

negativní pocity před manželem a podle jejího názoru tím trpí jejich partnerský vztah. Daniela 

říká: „A v podstatě tím, že nemůžu chodit ven, tím to přenáším na muže. A on přijde domů a já 

se k němu chovám jako by byl žena. Já mu to musím říct a on si myslí, že to musí řešit.“  Daniela 

konstruuje sdělování emocí jako činnost, která je běžná u  žen a mezi ženami, a nikoliv u mužů, 

a kterou v podstatě nezařazuje ani do fungování partnerského vztahu. Daniela se opět v tomto 

momentě dostává do neřešitelného konfliktu obrazu „trpělivé matky“ a „chápavé manželky 

vytvářející zázemí pro muže“, který pociťuje jako frustrující, ale za jehož původce vědomě 

označuje pouze náročnou péči o dítě s CHN nikoliv genderové stereotypy. Genderové 

stereotypy v tomto momentu podle mě tak fungují jako bariéra „čistého vztahu“ (Giddens 

1999), který je založený na emocionální komunikaci. 

Podobnou situaci, kdy se genderové stereotypy – tentokrát však ty, které se týkají maskulinity, 

staly bariérou v komunikaci s kolegy v práci, popsal Jindra v závěru rozhovoru, kdy vyjádřil 

uspokojení z možnosti vyprávět mi o své životní zkušenosti. Jindra říká: „A možná mi to chybí 

trochu, protože loni jsme byli někde s firmou, se kterou spolupracuju, na takový pracovní 
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poradě a trochu jsme se tam připili a holky empatický začaly se vyptávat a já jsem přesně dostal 

takovou tu, jak jsem byl připitej, jako že to na ně vybleju, a kluci kamarádsky: jestli s tímhle 

budeš pokračovat, tak já jdu ale spát, protože mě to vůbec nezajímá. Tak já říkám: sorry, tak 

jdu spát já. Protože mě to ranilo tenkrát, ale úplně neskutečně. Neuvěřitelně, jako kudlu do 

srdce. A takže já bych asi…já asi nepůjdu nikdy za žádným terapeutem, ale že mě asi chybí si 

s někým o tom pokecat, protože asi když to hodně rozebíráme s Adélou, tak na sebe asi zbytečně 

házíme to, že to všechno už víme. Takže to…Tady když si půjdu na pívo do hospody, tak to 

nemůžu nikomu říkat, to nikoho nezajímá tohle to. Takže možná tak, sem tam si s někým o tom 

pokecat, protože zvládáme to dobře, ale tak jako se vyzpovídat.“ Téma péče o nemocné dítě je 

v obecném diskursu spojováno s ženami a tzv. „vypovídání se“ je také asociováno s „ženstvím“, 

Jindra ve výše popsané situaci narazil na tyto socio-kulturní genderové bariéry, kdy mu jeho 

kolega z práce náležitě „připomenul“, co je pro muže vhodné chování a vhodné téma rozhovoru.  

O podobném mantinelu se zmínil i Jiří během rozhovoru, když popisoval, že o rodinné situaci 

může mluvit jenom se dvěma kamarády a jinak rozhodně neměl potřebu toto „ventilovat 

s kýmkoliv, koho potkal (..) a spíš to zůstávalo z mý strany tak v rodině.“. Nebo Antonín, který 

po rozhovoru také vyjádřil pocit uspokojení, že mohl někomu vyprávět o tom, co v rámci péče 

o dceru s CHN zažil. Jindra tyto výpovědi ještě dokreslil, když hovořil o tom, že sice má 

kamarády, ale s těmi je jejich komunikace nastavena na určitá přijatelná témata. Jindra říká: 

„My to ale nemáme nastavený takhle intimně. Jako fakt si povídáme o lecčems. Ale netaháme 

do toho moc politiku a přesně tyhle intimní…protože dost to máme nastavený, že je sranda 

pořád. A kdybych to vyklopil na celou, že všech pět by to mělo poslouchat, tak to hned někdo 

rozbije nějakým vtípkem.“ Dominantní představa hegemonické maskulinity (Kaufman 1999) 

brání  mužům v mém výzkumu uspokojit jejich emoční potřebu svěřit se svými zkušenostmi 

s péčí o dítě s CHN.  

 

7.4. Instituce 

V poslední kapitole budu analyzovat a interpretovat výpovědi mých komunikačních partnerek 

a partnerů, které vzešly především z přímých otázek na téma vyjednávání s lékařským, 

učitelských a úřednickým personálem. Zjišťovala jsem, jak toto vyjednávání obvykle probíhá 

a kdo v páru tyto činnosti obvykle vykonává a proč tomu tak je. Zdravotnické a vzdělávací 

organizace a státní úřady jsou institucemi, které představují pro moje komunikační partnerky a 

partnery autority, se kterými v rámci péče o jejich děti s CHN musí vyjednávat. V následujícím 

textu se snažím analyzovat, jak moje komunikační partnerky a partneři konstruují svoje pozice 
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v rámci vyjednávání s těmito institucemi a jakým vliv mají na tato vyjednávání genderové 

stereotypy. U většiny párů v mém výzkumu vyjednávají s institucemi ženy a muži do těchto 

vyjednávání aktivně vstupují pouze omezeně za účelem vyrovnání genderové statusové 

hierarchie - slovy mých komunikačních partnerů řečeno tzv. „z pozice síly“. Je nutné si také 

všimnout rozdílů při vyjednávání s odlišnými institucemi a to vzhledem k tomu, jakým 

způsobem tyto instituce přistupují k rodičům dětí s CHN a současně, jak rodiče přistupují ke 

konkrétním institucím. 

7.4.1 Lékařský a zdravotnický personál (LZP) 

Tak jak jsem psala v teoretické části své práce, je komunikace s lékařským a zdravotnickým 

personálem důležitou součástí péče o dítě s CHN. Posun od absolutního respektu k lékařskému 

personálu podpořeného „kultem lékaře“ k demokratičtějším vztahům mezi lékařkami/ři a 

pacientkami/ty (v mém výzkumu především rodiči dětí s CHN) je podle výpovědí mých 

komunikačních partnerek a partnerů znatelný, nicméně stále v různých zdravotnických 

zařízeních a v jednání s konkrétními lékařkami/ři se rodiče setkávají s autoritativním a 

direktivním přístupem. Rodiče dětí s CHN vstupují do komunikace s lékařským a 

zdravotnickým personálem s očekáváním, že jejich dětem lékařky/ři pomohou a podají ucelené 

a správné informace k léčbě jejich dítěte, podle kterých se budou rodiče v péči o dítě s CHN 

řídit. Lékařský a zdravotnický personál očekává od rodičů, že budou podle jejich rad a nařízení 

v péči postupovat.  

a) Proč komunikuje žena 

V mém výzkumu to byly většinou ženy, které tuto komunikaci s lékařským personálem 

zajišťovaly a nesly tak větší zátěž vyplývající z převzetí odpovědnosti za tuto činnost. Některé 

ženy v mém výzkumu tuto zátěž otevřeně tématizovaly. Magdaléna říká: „A já jsem teď byla 

prostě vystavena situaci, kdy musím komunikovat s tím lékařem, musím pochopit, co mi říká a 

musím to pak aplikovat a musím to zvládnout.(…)já jsem v tu chvíli ten prostředník, já se 

postarám o to miminko a oni (lékařky/ři) mi to musej dobře předat a dobře vysvětlit, co mám 

dělat.(…) Takhle jsem si to musela vždycky přebrat v tý hlavě já, udržet v hlavě já a udělat to 

pak tak. Byla jsem na to sama prostě no, asi tak.“  Magdaléna tedy konstruuje svoji pozici 

v komunikaci s lékařským personálem v souladu s genderovým stereotypním předpokladem 

„matky pečovatelky“, která chodí s dítětem k lékařkám/řům. Podobně Elena říká: „Většinou 

jsem to byla já, kdo komunikoval s tím personálem a vlastně s tím primářem, který nás měla na 

starosti po celou dobu, co jsme tam jezdili. Což bylo skoro osmnáct, devatenáct let. (…) Jo, byl 

(manžel)l. Byl tam několikrát. Když to prostě dovolovala jeho práce, nebo když já jsem třeba 
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nemohla se uvolnit ze školy, ale to bylo výjimečně.“ Nebo Petra: „Tak mi to máme doma tak 

trošku rozdělený. On je ten, co vydělává ty peníze, a on je… si myslím, tím že on dělá s lidma 

celej den, tak si rád odpočine od toho, aby s někým něco řešil. Řeší to až jako v krajních…co se 

týče Vendulky, a dětí a domácnosti, tak to řeším já.“ A také Daniela: „Z toho, že jsme si rozdělili 

role v rodině. A žena, já, se starám víc o rodinu, o děti. A manžel se víc stará o peníze.“ Moje 

komunikační partnerky konstruují svoje pozice v dichotomii „matka pečovatelka a otec živitel“, 

ve které komunikace s LZP patří mezi jejich povinnosti jako součást péče o dítě s CHN.  

Jejich manželé v tomto ohledu jejich výpovědi potvrzují. Jiří ke komunikaci s lékařským 

personálem říká: „Spíš to mám zprostředkováno. Magda samozřejmě jezdí na ty dvouroční 

kontroly. Pak jsem s nima byl dvakrát, když byla Lucinka malinká, ale to jsem spíš čekal 

v čekárně a spíš jsem tam byl jako takovej fyzickej pomocník, kterej řídil auto, kupoval lístky 

na autobus. Možná jsem tam byl i víckrát zpočátku, ale pak už Magda jezdily s Lucinkou 

samy…Takže k tomu, s tím stykem s lékařským personálem k tomu nedokážu moc říct.“ 

Jaroslav, Pavel a Zbyněk také potvrzují, že komunikaci s lékařským personálem mají na starosti 

jejich manželky. A svoje role podobně jako Jiří vnímají spíše jako případný občasný doprovod. 

Jaroslav říká: „Já tam jdu, ale většinou všechny ty informace to spravuje žena. Já jsem tam spíš 

jako ty svaly a žena jako ta hlava, v těch věcech, co se týká dětí.“ Tito čtyři muži odůvodňují 

svoji absenci při komunikaci s lékařským personálem svými pracovními povinnostmi (ve 

smyslu placené práce, viz. kapitola Ne/omezování placené práce mužů) a o komunikaci 

s lékařským personálem mají často informace zprostředkované od svých manželek.  

V těchto komunikačních párech je tak zátěž vyplývající z náročnosti komunikace s lékařským 

personálem více na bedrech žen a takové nedemokratické rozdělení těchto činností se v tomto 

ohledu opět vzdaluje od Giddensova pojetí „čistého vztahu“ (Giddens, 1999). Ke konceptu 

„čistého vztahu“ mají podle mého názoru blíže ve zbývajících dvou komunikačních párech, kde 

se muži na komunikaci s lékařským personálem podílejí ve větší míře. Adéla a Jindra a Klára a 

Antonín se snaží jezdit na pravidelné odborné konzultace společně a také oba muži zastoupili 

svoje manželky při hospitalizacích jejich dětí s CHN. Klára hovoří o tom, jak jí manžel 

několikrát zastoupil při návštěvě LZP a o výhodách společných návštěv následovně: „Většinou 

oba…ale teď třeba šel dvakrát jen muž, protože ta kontrola byla v době, kdy já jsem učila. Tak 

abych se nemusela uvolňovat ze školy. Ale většinou jsme u všeho bývali oba, abychom jako 

věděli, co přesně ten doktor říká. A protože je to jednou za půl roku, tak když nás zajímali ňáký 

ty věci třeba jako prognóza…tak abychom to jako věděli oba a nemusel to ten jeden tlumočit 

doma tomu druhýmu, že jo…protože když to ten doktoru říká člověku naživo, tak si to člověk líp 
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pamatuje.“ Klára a Adéla také zmiňovaly pozitivní efekty pobytů mužů v nemocnicích jako 

doprovody jejich dětí s CHN na jejich vzájemnou partnerskou komunikaci, protože podle těchto 

žen, pak měli muži následně více pochopení pro své manželky a brali tuto zkušenost v potaz 

při péči o své děti s CHN. Klára říká: „A myslím si, že ve finále pro něj to byla dobrá zkušenost, 

protože sytý hladovému nevěří, a ačkoliv na to nerad jako vzpomíná, tak jako o to víc jsme se 

oba snažili, aby tam (do nemocnice) nemusela,  nebo  aby se to zkrátilo.“ Jinými slovy, Klára 

vnímá zapojení svého manžela do péče o jejich dceru v rámci hospitalizace jako vyrovnání 

neférového rozdělení povinností v partnerském vztahu. Touto povinností je pobyt v nemocnici 

společně s dcerou jako doprovod, což Klára a další moje komunikační partnerky popisují jako 

náročnou situaci především, proto jakým způsobem lékařský a zdravotnický personál jedná a 

komunikuje s pacientkami/ty a jejich doprovodem.  

b) Proč je přítomen muž 

Ve výpovědích mých komunikačních partnerek a partnerů v tématu vyjednávání s lékařským a 

zdravotnickým personálem je patrný jejich ambivalentní postoj k LZP. Často se v těchto 

výpovědích mísí oceňování tzv. „lidského“ přístupu k dětem s CHN a jejich rodičům s kritikou 

„necitlivého“ či jak Elena říká „chladného a direktivního přístupu“, společně s částečným 

internalizovaným respektem vůči tomuto „neetickému“ či „objektivnímu“ přístupu, který moje 

komunikační partnerky a partneři často vnímají jako známku odbornosti především pak u 

lékařek/ů. Všechny moje komunikační partnerky a někteří komunikační partneři popisovali 

různé situace, ve kterých se lékařský a zdravotnický personál choval neeticky buď vůči dětem 

s CHN nebo vůči ženám, které dítě s CHN většinou do nemocnice nebo na odborné vyšetření 

doprovázely.  

Elena popisovala několik takových neetických jednání lékařského a zdravotnického personálu.  

Například při sdělení diagnózy: „ Tak to mě teda úplně šokovalo. Přišlo mi to teda jako dost 

drsně řešený. …Tak jakoby na tý chodbě, nikam si mě nepozvali, nějak že by se mnou seděl 

lékař v nějaký místnosti, kde by bylo zachovaný soukromí a nějak citlivě by mi tu informaci 

sděloval, tak to jako vůbec nikoliv. Takhle mě na tý chodbě ujistil, že jako dobrý, že jako (syn) 

neumře a že se hemofilici v dnešní době jako dožívaj i celkem vysokýho věku. Tak to byl pro mě 

teda dost velkej šok.“ Nebo situaci u ortopeda:  Romanovi těma opakovanejma výronama zničil 

kotník, takže potřeboval nějakou rehabilitaci. Tak jsem se objednala tady na ortopedii a 

Romanovi bylo tenkrát asi čtrnáct a já jsem chtěla, aby mu vyšetřil ten kotník  a případně aby 

mu předepsal nějakou ortézu na zpevnění. A ten doktor, byl to vlastně primář, vyhlášený a 

uznávaný….ale to jednání se mnou a s Romanem bylo opravdu…nebylo pěkný ani 
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profesionální. Jednak se mu na ty nohy pořádně ani nepodíval, a pak řek, jó tak ty jsi  hemofilik, 

tak co jako bys chtěl. No ty jako nejlíp uděláš, když se zabandážuješ a lehneš si do vodorovný 

polohy a nebudeš nikam chodit a nic dělat. A co že to máš na nohách, takovýhle boty, no prosím 

tě, co to nosíš a tak dále. No a když jsem ho prosila o tu ortézu, tak řekl, že nic takovýho mu 

nenapíše, že to vůbec nepotřebuje.“ Elena také pojmenovává chování lékaře v další situaci jako 

útok vůči ní jako matce: „…Roman se někde říznul, myslím do prstu, což je samozřejmě 

problém, tak lékař útočil samozřejmě na mě, že jsem ho nedostatečně ohlídala. Takže člověk 

tam přišel a byl ve stresu a vlastně ten doktor toho rodiče nepodpořil a ještě ho víc vydeptal. 

Nebo když se podávala ta injekce tak to dítě samozřejmě pláče nebo křičí a všelijak se vzpouzí 

a když ten doktor to dítě tak hrubě okřikuje, tak to není taky žádná dobrá zkušenost.“  Elenin 

manžel Zbyněk tuto situaci také zmínil: „…a vím, že potom říkala, že Roman hodně brečel a 

on (lékař) říkal, ať přestane, jako kdyby to Elena dokázala na poručení, nebo že mu dá nějakou 

uklidňující injekci.“  Lékaři se v těchto situacích chovali necitlivě a nadřazeně z pozice moci 

legitimizované jejich odborností zpochybňovali Eleniny požadavky na léčbu a kritizovali ji za 

podle nich špatné vykonávání rodičovských  povinností (dítě dostatečně ohlídat a také vychovat 

tak, aby v ordinaci nebrečelo).  

„Necitlivý“ přístup zažila i Magdaléna, když popisuje, jednání a komentáře zdravotních sester 

při hospitalizace její dcery, kdy byla na lůžku napojena na infuzi a její pohyb byl omezen. 

Magdaléna před zdravotními sestrami vyjádřila obavu, aby si dcera kvůli svědivému ekzému 

kanylu při častém ošívání a škrábání nevytrhla, na to reagovala sestra výsměchem a slovy 

„krvička, krvička, no jo“. Magdalena se následně obávala, že bude vnímána jako „hysterka“. 

Podobně Adéla hovoří o reakci lékařky, která když po ní Adéla chtěla změnu medikace, volala 

do Prahy na odborné pracoviště, kde tuto změnu před Adélou konzultovala s jiným lékařem, 

kdy před Adélou do telefonu řekla: „mám tu jednu úzkostnou matku, co mi nevěří“. 

V Magdalenině výpovědi se odráží její obava z toho, že bude vnímána jako příliš přecitlivělá 

hysterka a z Adéliny výpovědi je patrné, že ji za příliš ochranitelskou explicitně označila 

ošetřující lékařka. V obou situacích se LZP projevuje neeticky a nadřazeně, tím jak tyto 

odbornice dávají najevo, že se tyto matky chovají nevhodně, až neuroticky. Je to přesně takové 

„necitlivé“ jednání, které vychází z obecných genderových stereotypů, které definují ženu jako 

matku, která je přecitlivělá, příliš ochranitelská a neurotická, tak jak o tom píše Dempsey 

(2008:80). A je podle mě zajímavé si povšimnout, že toto neetické chování vůči Adéle a 

Magdaléně projevovaly  lékařky a zdravotní sestry – tedy ženy, které se situovaly do hegemonní 

pozice legitimizované autoritou vědění a instituce.  
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Někteří muži hovořili o tom, jak vstupují do vyjednávání s lékařským a zdravotnickým 

personálem, při kterém fungují jako tzv. „fyzický doprovod“ (viz. kapitola věnovaná péči), jenž 

má podle mého názoru spíše symbolickou funkci manifestace síly. Jaroslav tvrdí, že do 

komunikace s lékařským personálem zasahuje „jenom když se mi něco nezdá“. V takové situaci 

vystupuje Jaroslav jako ten, kdo má u lékařského a zdravotnického personálu větší respekt, 

podle jeho slov především díky jeho fyzickému vzhledu a výšce.  Svoji ženu v komunikaci 

s LZP vnímá jako tu, která je občas nervózní a má různé nálady, což podle jeho názoru může 

komplikovat vyjednávání s LZP. Jaroslav říká: „ Ona je vždycky nervózní, když jde k doktorovi 

a má tam něco vyřídit. Ona taky není nějak extra průbojná. Je nervózní a z toho můžou plynout 

nějaký nesváry. Taky ti doktoři, jsou to taky lidi, a občas nemaj náladu, že jo.“  Jaroslav Petřino 

chování a nervozitu konstruuje jako určitou nekompetentnost své ženy v jednání s LZP, které 

on následně musí svojí přítomností kompenzovat. Z podobných důvodů se komunikace s LZP 

účastnil i Zbyněk, který říká: „Doktor XY, který je nepříjemný doktor. A aby tam prostě věděl, 

že tam má zástupce mužskýho a nebyl nepříjemný“. V těchto výpovědích, se podle mého názoru 

ukazuje, jak je ve vyjednávání s LZP obsažen genderová statusová hierarchie. Moje 

komunikační partnerky a partneři  plánují a uvažují o zapojení otců do vyjednávání s LZP jako 

jejich strategii k vybalancování nerovného postavení „žena vs. LZP“. Muži zde zaujímají 

pozice „hegemonních subjektů“ (Šmausová 2002), které jsou spojovány s mocí a očekávají 

získání lepší vyjednávací pozice při komunikaci s LZP, který je v mocenské pozici 

legitimizované diskursem „kultu lékaře“ (Guggenbühl-Craig 2010). Muži a ženy předpokládají, 

že zde budou muži fungovat jako „spása“. 

Na druhou stranu jsou pozice mužů ve snaze „být přítomen a pečovat“ vyjednávání s LZP 

někdy oslabovány tím, že je lékařský a zdravotnický personál v komunikaci ignoruje. Takovou 

situaci popsal Antonín: „ Ze začátku to bejvalo hrozně zajímavý, protože když jsme tam přišli 

se ženou oba, tak oni mluvili jenom s ní. Tak to jsem si říkal, ty vogo, tak jsem tady, nejsem 

tady. Ale všichni mluvili, já jsem stál, jak je ta lampička, a všichni tak jako koukali jenom na 

Kláru a povídali, tak maminko uděláme tohleto, a já jsem tam stál, jak tvrdý ypsilon. A to jsem 

si říkal, tak to jsem tady jako nemusel bejt nebo co.“ A komentovala ji i jeho žena Klára: „Ale 

musím říct, že párkrát, když jsme na tu pohotovost přijeli nebo když jí přivezla ta záchranka, 

tak potom mluvili se mnou a s ním (manželem) ne, i když jsme tam byli oba. Tak…dobrý den já 

jsem doktorka ta a ta a mě podala ruku a manželovi ne. Nebo mluvila, pořád koukala jenom na 

mě a na něho ne. Jemu neadresovali ani jedno slovo, jako on si z toho z kraje dělal legraci, ale 

myslím, že mu to nebylo příjemný. Že je to taková ta legrace, kterou se člověk brání, když je to 
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vlastně nespravedlivý nebo jak to nazvat.“  Antonín a Klára ale také dále uvádějí, že toto 

„ignorování“ manžela se neobjevovalo ve všech zdravotnických zařízeních a že se setkávají 

s lékařkami/ři, kteří komunikují s oběma stejným způsobem. Toto „ignorování“ mužů 

v komunikaci je podle mého názoru důsledkem genderového stereotypu automatického 

spojování matek s komunikací s LZP a současně důsledkem menšího zapojení mužů do péče o 

děti s CHN, kdy nejsou muži těmto vyjednáváním tak často přítomni. Takto 

institucionalizované genderové stereotypy přispívají k reprodukování konstruktu „matky 

pečovatelky“ a znemožňují mužům vstupovat do pečovatelských činností.  

Společenský stereotypní předpoklad žen jako jediných pečujících o své děti s CHN se odráží i 

v situacích, kdy Antonín a Jindra doprovázeli své dcery při pobytech v nemocnicích. Adéla 

říká: „ Byli jsme na nějakým vyšetření v nemocnici, který bylo víc dní, tak tam třeba byl tatínek 

s ní, jo. A to bylo zajímavý, jak pražská nemocnice, a oni nebyli vůbec připravený na to, že by 

byl otec s dcerou, že by chtěl být v nemocnici. Jako automaticky brali, že tam budu já, jako 

máma.“  Adéla a Antonín hovoří o tom, že LZP odmítal umístit otce s dcerami na běžný 

dvoulůžkový pokoj, kde by museli sdílet tyto pokoje s jinými ženami a jejich dětmi. Antonín 

komentuje:   „Když jsme ještě neměli Hynka, tak tam byla s ní párkrát (manželka), protože oni 

jako v těch špitálech nebyli na ty táty zařízený.  Protože já jsem říkal, že klidně tam budu a oni 

říkali, to nejde, protože my máme pokoje akorát po dvou, a tam je maminka a to by nešlo, to 

bych nemohl bejt na pokoji s maminkou jinýho dítěte. Asi abychom se nespustili. Takže to nešlo 

a pak jednou jsme tam byli a to nás museli upíchnout do ňákýho nadstandartu, protože to by 

jinak jako nešlo, kdybychom jako byli s maminkou na cimře.“ Personál tyto situace řešil 

v případě Jindry tím, že ho umístil s dcerou na tzv. „klučičím“ oddělení a v případě Antonína, 

dostali pokoj v nadstandardu, kdy byl Antonín s dcerou sám. Jako podobně absurdní vnímá 

Adéla nutnost označovat společnou kuchyňku v nemocnici jako „kuchyňku pro maminky“, 

nebo „sprchy pro maminky“, kam Jindra měl  zapovězený přístup. Tyto výpovědi poukazují na 

fungování pohlavně genderového provozu společnosti, který Šmausová (2002) komentuje jako 

praktickou pořádkovou funkci společnosti a který se v instituci nemocnice manifestoval 

genderovanou organizací prostoru. Vnímá tento jev jako socio-prostorovou exkluzi mužů 

(Růžička 2006 : 118), jenž se podílí na vylučování mužů z péče. 

c) Necitlivý přístup a vzpoury 

Tzv. „necitlivý“ přístup moje komunikační partnerky a partneři také konstruují jako neochotu 

či neschopnost LZP podat a vysvětlit úplné a adekvátní informace týkající se diagnózy a léčby 

dítěte tak, aby jim rodiče jako laici rozuměli. Moje komunikační partnerky a partneři tedy 
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oceňovali tzv. „starostlivý vztah“ (Dempsey 2008: 78), který byl některý LZP schopen s nimi 

navázat – tedy takový vztah, ve kterém byly obě strany rovnocenné a tím pádem nic nebránilo 

výměně informací mezi LZP a rodiči. Antonín v této souvislosti kvituje, že se lékařky/ři 

nechovali jako „namistrovaní mistři“, Jindra kvituje, že si lékařky/ři „nenechávají informace 

pro sebe“, nebo Pavel hovoří kladně o lékaři na ORL, který podle jeho slov „se snaží 

komunikovat s celou rodinou, včetně toho dítěte.“ Magdaléna oceňovala snahu kožní lékařky jí 

veškeré léčebné postupy dobře a dopodrobna vysvětlit. Podobně Elena kvitovala komunikaci 

s hlavní staniční sestrou, která jí ochotně vysvětlovala, jak správně píchnout synovi injekci. I 

v těchto aspektech, které muži a ženy na komunikaci s LZP oceňují kladně, rezonují genderové 

stereotypy. Kdy především muži kromě úplnosti informací vítají také snahu komunikovat se 

všemi členy rodiny – tedy taková komunikace, kdy se nad muže nikdo nepovyšoval a 

začleňoval je do rozhovorů, kdežto ženy v mém výzkumu akcentovaly význam podrobného 

vysvětlení v léčebných postupech, protože považovaly toto za pro sebe důležité, aby mohly péči 

o své děti s CHN dobře vykonávat. Takto genderově odlišně koncipovanou komunikaci jako 

podmínku „starostlivý vztah“, pak většina mých komunikačních partnerek a partnerů považuje 

za takový, který přispívá ke kvalitní léčbě jejich dítěte s CHN.  

Situaci, kdy nepřesné a neúplné informace ovlivnily negativně péči o dítě s CHN nebo i život 

celé rodiny zmiňuje Magdaléna, když popisuje, jak se na základě informace od alergoložky 

snažila preventovat možnost předání alergenů skrze její mateřské mléko její dceři, tím, že sama 

držela velmi striktní dietu, a v důsledku ztrácela na váze jak dcera tak ona, až bylo nutné její 

dceru hospitalizovat a napojit na umělou výživu. Magdaléna byla pak následně LZP kárána za 

nedodržení léčebného postupu: „Oni (LZP z místa bydliště) pak volali do Motola, asi se kryli, 

a řekli, že jsem odmítala léčbu…takže jsem dostala velký šišky“. Nebo Daniela, která popisuje, 

jak na základě neúplné diagnózy nedostala příspěvek na péči a neměla možnost ovlivňovat 

zdravotní stav své dcery v době raného vývoje. Daniela komentuje tuto situaci slovy: „No 

prostě na jakýho doktora narazíte, to určuje to, kam se to vyvine a vybudete žít ten život.“ V této 

výpovědi se reflektuje Danielino uvědomění si toho, jakou moc má lékařský a zdravotnický 

personál, když jejich rozhodnutí a podle mého názoru i subjektivní postoje například k různým 

léčebným postupům a aplikacím konkrétních léků, ovlivňují biografie rodin.  

Dalším aspektem komunikace s LZP popisuje Klára, když hovoří o nutnosti aktivně se doptávat 

na stav a průběh vyšetření během hospitalizací, nebo se důkladně připravovat na pravidelné 

kontroly u jejich specialisty – tedy předem si rozmyslet a napsat seznam otázek, které budou 

chtít zodpovědět. Klára říká: „Protože u toho doktora je vždycky narváno, tak já mám pocit, že 
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mám jenom tu chvíli na to, a pak zas půl roku nic a telefonovat mu je zas pak takový obtížný, 

když víme, že je tam šedesát lidí v čekárně, tak ho po telefonu obtěžovat nechcem.“ Její manžel 

Antonín komentuje tuto situaci podobně a ještě dodává: „…ale zas ho nechceme otravovat, 

poněvadž teď je primář, tak mě to přijde…no.“ Klára a Antonín vnímají svoji závislost na 

informacích, které jim LZP poskytne. Chtějí informace úplné, tak aby na jejich základě mohli 

dobře pečovat o své děti s CHN. Očekávají od LZP, že jsou schopni na základě své odbornosti 

jim takové informace poskytnout, ale zároveň mají potřebu se doptávat na dotazy, které se týkají 

konkrétních situací a problémů jejich dítěte s CHN. Tato potřeba doptávat se a ujišťovat se je 

Klárou a Antonínem vnímána jako „obtěžování“ LZP, který nemá na pacietky/y čas kvůli 

velkému počtu pacientek/ů nebo kvůli jiným pracovním povinnostem („je primář“).  

Byly to především moje komunikační partnerky, které tématizovaly problémy s informacemi 

od LZP. A byly to také některé komunikační partnerky, které se na základě nespokojenosti 

s poskytovanými informacemi o LZP, těmto nařízením léčebných postupů či nařízení pobytu 

v nemocnici vzepřely. Elena popisuje: „…Roman dostal (…) jako nějakej průjem a furt se toho 

nemohl zbavit a tak jsme byli asi týden tady v nemocnici a vůbec na to nepřišli a tak se rozhodli, 

že nás zase pošlou do XY(nemocnice). A to jsem měla z toho takovou hrůzu, z toho, co jsem tam 

prožila, že jsem řekla: v žádným případě, a obrátila jsem se na ten Motol. Což bylo asi nejlepší, 

co jsem mohla v tu danou chvíli udělat. A jela jsem tam bez jakéhokoliv doporučení a doktor 

tady mi řekl, že mi žádný doporučení nedá.“ Také Adéla se vzepřela autoritě LZP, když 

zpochybňovala léčebný postup neuroložky: „Protože spádově jsme se dostali na neurologii 

v XY. Tam jsme teda chodili a neustále nám paní doktorka měnila léky, pořád měla Karolína 

záchvaty, a ona mi pořád tvrdila, že je to takhle normální. A já jsem jí pořád říkala: víte co, já 

jsme se bavila s těma neurologama, ty anti-epileptika jsou od toho, aby ten pacient neměl vůbec 

žádnej záchvat. To není prostě možný, že je ona pořád má.“ Situace, které popisují Elena a 

Adéla, jsou momenty, kdy se tyto ženy vzepřely rozhodnutí jejich ošetřujících lékařek/ů 

ohledně místa léčby a postupů léčby a tzv. „na vlastní pěst“ vyhledaly jiná zdravotnická 

zařízení, nebo jiné specialistky/y. Podobně i Daniela zpochybňuje vědění LZP, když přemýšlí 

o tom, proč jejich dceru s CHN nikdo nezkoumá: „Asi to, že když jsem hledala k tý diagnóze 

něco, tak vám ty odborníci řeknou něco, nebo si kupujete nebo půjčujete knížky, ale v podstatě 

mi ještě nedošlo, jak ty informace, které jsou mi dány, prostě kde to vědění oni berou, když my 

máme genetickou poruchu, která není popsaná jako syndrom. Má to strašně málo lidí na světě. 

A nikdo nás nezkoumá, nikoho to nezajímá. Kde oni berou ty informace, koho teda zkoumaj?“ 

Vnímám tato jejich jednání jako subversivní akty, kdy musely ženy prokázat značnou dávku 
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osobní odvahy při vyjednávání s LZP a vzít na sebe možná rizika, která mohla nastat při změně 

ošetřující/ho lékařky/e.53 Jejich jednání si vysvětluji jako motivované snahou zajistit nejlepší 

možnou péči o své dítě s CHN v absolutním přijetí odpovědnosti za péči ze strany těchto žen. 

Podobná situace se odráží ve výpovědi Daniely, která v podstatě zpochybňuje expertní vědění 

odborného LZP. Moje komunikační partnerky v tomto jednání a uvažování realizují svoji snahu 

o vyléčení svých dětí – což znamená, že CHN je jimi stále konstruována jako nežádoucí stav 

(Murray 2008: 192 – 198). Tuto absolutní odpovědnost na sebe vzaly ženy v mém výzkumu, 

což považuji opět za součást konceptu „řídících matek“ definovaného Sallfors a Hallberg 

(2003). Moji komunikační partneři situace „vzpoury“ proti či „zpochybňování“ expertního 

vědění netematizovali. Tuto absenci si vysvětluji jako potvrzení toho, že moji komunikační 

partneři nepřebírají absolutní odpovědnost za volbu léčebných postupů a péči o dítě s CHN a 

nechávají tuto odpovědnost a s tím i spojenou emocionální zátěž na svých ženách. 

Společně s předchozí kritikou sdělování informací LZP a s kritikou nutnosti přizpůsobit se 

chodu nemocnice či požadavkům LZP na chování dítěte vidím tyto prvky ve výpovědích mých 

komunikačních partnerek a partnerů jako tlaky na rodiče dětí s CHN prostřednictvím matek, 

které jsou vyjednávání většinou fyzicky přítomné, podřídit se moci medicinské instituce 

reprezentované LZP. V rámci vyjednávání mezi mými komunikačními partnerkami a partnery 

a LZP dochází k reprodukování biomoci – tedy internalizované sebe-kontroly a sebe-řízení 

(Foucault 2009) a k udržování hierarchizovaných statusových pozic, kdy „necitlivé“ přístupy 

jsou těmi, které udržují a ve kterých moje komunikační partnerky a partneři zůstávají 

v podřízené pozici vůči dominantnímu medicínskému vědění personifikovanému v LZP. 54 

Dobře to myslím ilustruje výpověď Kláry, když vypráví, jak je jejich odborný lékař nazval 

„tragédy, kteří zase něco mají“, nebo když Klára volala lékaři, že zapomněli dát dceři lék 

v daný čas a on jim v legraci odpověděl, že se nic nestalo, ale že pokud to udělají znovu, tak na 

ně zavolá sociálku. Klára říká: „Nic se nestalo, ale…to je ten černej humor…nebo to zkuste 

ještě jednou a pošlu na vás sociálku. Já bych se tomu taky normálně zasmála, ale člověk by 

nejradši tloukl hlavou, kdyby to pomohlo…prostě facku by vydržel. Tak jako tohle bylo pro mě 

drsný.“ Takováto výhružka ze strany lékaře ačkoliv maskovaná „černým humorem“ 

představuje zneužité mocenské pozice.  

                                                           
53 Vyšší riziko nesla pravděpodobně Elena, vzhledem k tomu, že tato situace se odehrála ještě v době 
socialismu, kdy se tedy jednalo o vzepření se zákonnému nařízení čerpat péči ve spádové oblasti. Pozn.autorky. 
54 Této reprodukce biomoci jsou účastny i děti s CHN, které se v rámci těchto vyjednávání „učí“ podrobujícím 
technikám. Pozn.autorky.  
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7.4.2. Školství 

Specifikem tohoto vyjednávání oproti prostředí nemocnic a ordinací je fakt, že zde rodiče 

převážně vyjednávají s ženami – učitelkami, osobními asistentkami či asistentkami pedagožek, 

což se odráží ve výpovědích mých komunikačních partnerek a partnerů, kteří tato vyjednávání 

komentují. Tato situace reflektuje genderovou segregaci na trhu práce (Křížková, Sloboda 

2009), kdy školství je jedním z nejvíce feminizováných odvětví. Autorita školského personálu 

je právě i proto ve srovnání především s lékařským personálem nižší. A jejich odbornost je 

mými komunikačními partnerkami a partnery občas zpochybňována. Moje komunikační 

partnerky a partneři konstruují tato vyjednávání s učitelským personálem jako jejich 

odpovědnost a součást péče o jejich děti, kdy je potřeba zprostředkovat důležité informace 

ohledně zdravotního stavu dítěte a popsat, jak postupovat při případném zhoršení stavu či 

v určitých konkrétních situacích, ve kterých zdravotní stav dítěte vyžaduje nějaké speciální 

zacházení.  Z toho vyplývá i další specifikum tohoto vyjednávání oproti vyjednávání ve 

zdravotnických zařízeních, kde jsou děti s CHN stejně vnímané jako ostatní pacientky/ti, kdežto 

ve školských zařízeních je akcentována „jinakost“ těchto dětí v komparaci s ostatním žactvem. 

To, co je podobné s vyjednáváním s LZP, je opět větší zapojení žen do této komunikace a 

aktivní účast mužů na těchto vyjednávání pouze v případech nějakých vyhrocených situací.  

Moje komunikační partnerky hovořily o různých jedinečných zkušenostech s vyjednáváním 

s učitelským personálem, ale všechny tématizovaly psychickou zátěž, která je s tímto 

vyjednáváním pro ně spojená. Magdaléna říká: „…a v tý školce věděli, že to slunce a to koupání, 

tyhle věci jsem jim jako popsala. Docela jsem se nesetkala s tím, že by na mě někdo koukal blbě. 

Bylo to pro mě vždycky nepříjemný to říkat, a všechno vysvětlovat…vždycky jsem měla knedlík 

v krku, když jsem měla říkat, že tohle ne a tohle ne…říkala jsem si, co jim v hlavě běží, ale 

dodrželi to více méně, neměla jsem problém, že by to někdo zanedbal…asi to chápali.“ 

Magdalénina psychická zátěž ve výše uvedené výpovědi, vyplývá podle mého názoru, z toho 

jakým způsobem konstruuje své podřízené postavení vůči učitelskému personálu a jejich 

expertnímu vědění, které je legitimizované jejich autoritativní pozicí v rámci instituce školky. 

Magdaléna pravděpodobně vnímá takové informace jako „usměrňování“ učitelek/lů, jak mají 

s její dcerou zacházet, které může tzv. přidělávat učitelkám ve školce práci.  

Petra také vnímá vyjednávání s učitelským personálem jako náročně a takové, které ji 

emocionálně vyčerpává. Petru velmi irituje, jakým způsobem s ní učitelský personál 

komunikuje a řeší problémy týkající se její dcery s CHN. Petře se nelíbí, že učitelky například 

kritizují před její dcerou, jaké svačiny jí ona připravuje, nebo se před její dcerou kriticky 
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vyjadřují k tomu, jak Petra vypadá. A poté popírají, že by něco takového před její dcerou řekly 

a obviňují její dceru z toho, že si vymýšlí. Petra vnímá, že učitelky mohou mít odlišné názory 

a proto se snaží  korigovat své vystupování, aby podle Petřiných slov „nebyla za matku satorii“, 

ale současně cítí, že by měla svoji dceru bránit, protože říká: „nemůžu nechat bejt tu Verunku 

na pospas těm…no já nevím.“ Petra tedy konstruuje svoji roli jako té, která je za komunikaci 

s učitelským personálem odpovědná a musí pro své dítě vyjednat, co nejlepší podmínky, 

současně je v tomto vyjednávání nechce být posuzována jako „matka hysterka“, protože si je 

vědoma toho, jak je případná emocionalita v jednání v rámci institucí vnímána negativně. 

Daniela popisovala, jak se jí s učitelkami ve školce komunikovalo špatně a jak se s nimi 

několikrát pohádala, protože nebyla ve školce spokojená s péčí o její dvě děti s CHN. Podle 

jejího názoru učitelky, ačkoliv mají vzdělání, nezvládly péči o jejího syna s CHN a 

upřednostňovaly její dceru s CHN. Následně Daniela vyjednávala přestup syna do jiné školky, 

což také neprobíhalo bez problémů. Daniela komentuje: „ A oni (učitelský personál) jakoby 

nechtěli slyšet to moje vysvětlení, tak jsme se na konci toho roku dohodli, že …já jsem tam byla 

a řekla jsem, že chci, aby odešel do normální školky a ona (ředitelka školky) mě chtěla vyhodit. 

Ona mi řekla, že prostě, tak já vás odepíšu. A já jsem řekla, že ještě nemám tu školku zařízenou. 

A ona mi řekla, že by mě prostě vyhodila z tý školky. A já jsem jí řekla, že si na ní budu stěžovat 

úřadům školskejm, protože na to nemáte právo a já vám říkám, že prostě chci, aby můj syn jako 

přestoupil jakoby do jiný školky. Půjde na zápis a vy nemáte prostě právo mě vyhodit. Protože 

on sem chodí a vy nemůžete jako ukončit tu činnost, já vám to prostě nepodepíšu. A ona teda 

otočila a řekla, že mi to teda umožní. Prostě jsme se pohádaly. A ona mě v podstatě tlačila do 

toho, že po mě chtěl peníze na asistenta.“ Daniela také vyjádřila jisté pochopení pro náročnost 

funkce ředitelky školky v současném legislativním systému a systému financování asistenční 

péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Jinými slovy také jako Magdaléna i 

Daniela tématizuje náročnost povolání učitelského personálu, a která je péčí o děti s CHN 

navyšována. Daniela také vysvětluje, jak se změnila, protože komunikaci s učitelkami zajišťuje 

především ona: „ Manžel je v práci, ale my jsem se jako tady dohadovali …a on je jakoby 

věcnej, on se nenechá vyprovokovat k tomu, co dělaj ženy, že se do toho moc emocionálně jako 

vložej. A on to nemá, on to řekne tak, že jakoby ta druhá strana, že jí jakoby uzemní. Já to 

neumím, úplně jako. Ale někdy mě ty situace k tomu nutí. V podstatě jsem se tohle naučila taky. 

Ňákým způsobem nebejt ustrašenej.“ Danielin komentář o způsobu jednání jejího manžela 

ukazuje na konstruování způsobu vyjednávání „bez emocí“ jako něčeho, co je ztotožňováno 

v obecném diskursu s „mužskými“ schopnostmi,  ale hned vzápětí Daniela komentuje, že se 
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tento způsob vyjednávání byla schopna naučit také, protože jí k tomu, podle jejích slov, situace 

donutily.  

Všechny ženy v těchto výpovědím tématizují snahu vybalancovat vyjednávání s učitelským 

personálem, tak aby na základě této komunikace, ve které vyjadřují určité požadavky na to, 

jakým způsobem má učitelský personál s jejich dětmi zacházet či komunikovat, nebyly jejich 

děti následně poškozovány. Svoje emoce, které konstruují jako „ženskou“ emocionalitu, 

vnímají v tomto vyjednávání jako překážku, která tato vyjednávání komplikují a mohly by 

naopak v důsledku dětem přitížit. Konkrétně Daniela se pak naučila vyjednávat tzv. „bez 

emocí“ – tedy osvojila si a aplikovala způsob vyjednávání konotovaný s „mužskou“ 

racionalitou a odstupem. Vyjednávací pozice mezi ženami a učitelským personálem jsou opět 

vychýlené ve prospěch instituce, která má děti jako rukojmí.55 Vyjednávání s učitelským 

personálem tak pro ženy často představuje další psychickou zátěž, která podle mého názoru 

pramení z nemožnosti ovlivnit to, jakým způsobem bude jednáno s jejich dětmi s CHN, a 

následně se vyrovnávat s psychickým strádáním dětí s CHN, o kterém děti svým matkám 

vyprávějí. Neschopnost učitelského personálu vycházet vstříc potřebám dětí s CHN je 

souběhem institucionálních režimů škol (daných zákonem) a individuálním přístupem 

jednotlivých pedagogických pracovnic/íků a dalších specialistek/tů ve školním prostředí, kde 

značnou roli podle mě hraji  to, jakým způsobem tito lidé konceptualizují „jinakost“  dětí s 

CHN a jejich rodičů. Vycházet vstříc specifickým potřebám dětí s CHN je pak následně jimi 

chápáno jako něco neobvyklého, co vyžaduje jejich větší pracovní nasazení, za které nebudou 

náležitě odměněni.56   

Moji komunikační partneři argumentují svoji absenci v těchto vyjednáváních odlišně. Jiří 

vysvětluje: „Čas. Já jsem byl pryč. Já jsem byl standardně v práci a Magda už částečně učila. 

A měla šanci v podstatě Lucinku v klidu před prací převést do školky a měla poloviční úvazek 

a tak stíhala i Lucinku vyzvednout.“ Jiří tedy konstruuje tuto situaci opět jako „standardní“ 

běžné rozdělení povinností v rodině, kdy on musí být v práci (ve smyslu placeného zaměstnání) 

a jeho žena se o tuto záležitost postará. Zbyněk tvrdí: „Já myslím, že většinou Elena, protože 

do těch asi sedmi let byla doma…a potom, nevím, jak je to dlouho, ale sama pak byla úřednice. 

Měla k těm lidem blízko a z devadesáti či devadesáti pěti procent to vyřizovala ona. Jestli ona 

má takovou lepší komunikaci…“ Zbyněk stejně jako Jiří označuje za důvod tohoto rozdělení 

Eleninu časovou disponibilitu vzhledem k jejímu dlouhému pobytu na rodičovské dovolené a 

                                                           
55 Tento moment výzkumu mě vedl k uvědomění si vlastní pozice moci v mé profesi učitelky. Pozn.autorky. 
56 Tato situace je podle mě jednou z překážek inkluzivního vzdělávání. Pozn.autorky. 
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současně lepší kompetence své ženy ve vyjednávání. Jaroslav se vyjednávání neúčastní také, 

protože musí být v zaměstnání, ale současně tato vyjednávání mezi jeho manželkou a 

učitelkami komentuje následovně: „Nevím, jestli jsem na to kompetentní, abych něco takovýho 

řekl, protože tam u toho nejsem. Prostě dochází k nějakejm nesvárům, ale já bych neřekl, že je 

to nějakým zásadním způsobem problém, bych řekl. Prostě vždycky nějaká ženská něco řekne, 

a manželka, protože to jsou ženský většinou, tak pak na ně nadává. Pak se s nima zase 

skamarádí, to je potom těžký. Chlapi, když se poštěkaj, tak se zbijou, já nevím, vynadaj si, ale 

pak jdou dál. Ty ženský, ty to v sobě nosej a žena obzvlášť, protože je ze čtvrtiny Slovenka, no 

prostě to je taková zvláštní povaha. Já musím říct, že já se do toho třeba nerad míchám, protože 

ženský když se pohádaj a pak do toho vstoupí ten chlap a dá jedný z nich za pravdu, tak ty 

ženský jsou během ňáký chvíle zase kamarádky, aspoň na oko, a ten chlap si říká, hergot, tak 

poštěkaly se, nepoštěkaly se, byl ňákej problém…takže se do toho vůbec nemíchám.“ Jaroslav 

vnímá občasné problémy, které jeho žena řeší při vyjednávání s učitelským personálem, ale 

podle jeho názoru jsou důvody těchto nesvárů zakořeněny v „ženské“ povaze a způsobu jednání 

– kdy tyto vlastnosti a postupy konstruuje esencialisticky jako ženám „přirozeně“ vlastní. Do 

jeho výpovědi se také promítá stereotypní a esencialisticky konstruované uvažování o identitě 

jeho manželky jako „ze čtvrtiny Slovenky“, kdy manželčinu etnicitu vnímá jako něco, co její 

„ženské“ vlastnosti ještě umocňuje. Z intersekcionální perspektivy (May 2015) je patrné, jak 

zde dochází k prolínání sociálních kategorií genderu a rasy/etnicity, které se vzájemně ovlivňují 

a produkují identitu Jaroslavovy manželky. On se tedy těmto vyjednáváním vyhýbá jednak 

kvůli tomu, že je v práci, ale také kvůli tomu, že tuto sféru považuje za „ženskou“, takovou, 

které ne zcela rozumí a kde se necítí jistý ve své pozici. Jaroslav konstruuje svoji identitu 

v kontrastu vůči „ženské“ identitě – v jeho sebepojetí je mužem, který uznává podle jeho 

náznaku morálně kvalitnější vztahy mezi muži než mezi ženami. V argumentaci mužů při 

konstruování jejich identit při vyjednávání s personálem školských zařízení se objevuje opět 

genderový alibismus prostřednictvím zdůraznění kompetencí žen ve spojení s jejich časovou 

disponibilitou, která vyplývá z neuvažování o péči o děti jako o práci, ale současně i 

zpochybňování a povyšování se nad komunikační kompetence žen postaveném na genderových 

stereotypech.  

Mezi mými komunikačními partnerkami byly i ty, které vyjednávaly s učitelským personálem 

společně se svými manžely. Adéla popisovala, jak s manželem zařídili a zaplatili proškolení 

pedagogického personálu školky, kam dcera chodila,  v poskytování první pomoci, protože po 

oznámení dceřiny diagnózy ve školce, zjistili, že si učitelky netroufnou na případné zajištění 
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první pomoci a podání léku. Společné zapojení Adély a Jindry do komunikace s personálem 

mateřské školky vychází z demokratičtějšího sdílení pečujících činností u tohoto páru, které je 

ovlivněno Adélinou časově náročnou placenou prací. Efektivní působení a dosažení změny 

v práci pedagogického personálu bylo rodičům umožněno také jejich vyššími příjmy.  

Také Klára popisovala složitá vyjednávání s učitelským personálem školy, který nutil rodiče 

k tomu, aby jejich dcera přestoupila do školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Tato jednání byla podle Klářiných slov velmi psychicky náročná a v závěrečné fázi jednal 

s vedením školy pouze Antonín, který byl podle Kláry tuto komunikaci schopen „lépe ustát“. 

Antonín to komentoval slovy: „Pak už jsem chodil jenom já…protože to…jsem říkal Kláře, že 

je to zbytečný, aby s nima ztráceli čas dva lidi…a tak jsem tam chodil většinou já.“ Antonín, 

který konstruuje svoji maskulinitu ve shodě s obecnou představou „neemotivního muže“, musí 

být tím, kdo celé vyjednávání psychicky ustojí, protože se s to od něj (a i on sám od sebe) 

očekává. Podle mého názoru se jedná o obrácený genderový alibismus, kdy Klára odpovědnost 

za další náročná vyjednávání delegovala na manžela a ten je v duchu obecné představy „muže 

bez emocí“ na sebe tuto odpovědnost převzal.  

7.4.3. Státní úřady 

Moje komunikační partnerky a partneři do vyjednávání se státními úřady řadí vyjednávání 

s úřednickým personálem Úřadu práce, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních 

pojišťoven, či místních Magistrátů. Většinou se tato vyjednávání týkala poskytnutí různých 

finančních příspěvků či úlev, na které mají rodiče pečující o dítě s CHN zákonný nárok. 

V těchto výpovědích jsem detekovala různé jedinečné motivace toho, kdo s úřady 

ne/vyjednává. V tomto tématu hraje opět roli  charakter chronické nemoci, který ovlivňuje to, 

na co mají rodiče dětí s CHN nárok, společně s finanční situovaností jednotlivých párů.  

Například Adéla a Jindra s úřady vůbec nevyjednávali, protože nepociťovali potřebu čerpat 

žádné finanční příspěvky vzhledem ke svým dostatečným příjmům. Ve třech párech to pak byly 

opět ženy, které s úřady vyjednávaly. Daniela jako jedna z nich zdůrazňuje především časovou 

náročnost zařizování věcí na úřadech a četnost legislativních změn. Daniela říká: „My 

kdybychom tenkrát požádali (o dávky v péči)  v době, kdy ona na tom byla hodně špatně, tak to 

bylo v době, kdy byl ten systém takovej, před tou změnou. A tak jsme tenkrát na to dosáhli. Ale 

my jsme požádali v podstatě pozdě. A teď to na vás padá, furt běháte po těch úřadech a nestíháte 

to. A oni maj taky dlouhou dobu, než to vyřídí.“ Její manžel Pavel svoji absenci v jednání 

s úřady opět argumentuje jako důsledek jeho povinnosti pracovat (ve smyslu placené práce) a 

podobně argumentuje i Jiří, který stejně jako v tématu vyjednávání s LZP a učitelským 
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personálem tématizoval Magdinu časovou disponibilitu v době, kdy byla na rodičovské 

dovolené. Také Elena byla tou, kdo vyjednával s úřady, protože podle jejich slov měla tuto 

agendu na starosti i její matka a ona to z tohoto důvodu dělala také. Její manžel Zbyněk svoji 

absenci opět legitimizoval lepšími Eleninými komunikačními schopnostmi. V těchto párech 

znovu detekuji nerovné rozdělení povinností spojených s péčí o dítě s CHN, kdy zátěž spojená 

s časovou náročností vyřizování věcí na úřadech leží více na bedrech žen.  

Ve zbývajících dvou párech vyjednávají s úřady jak ženy, tak muži. Zapojení mužů do tohoto 

vyjednávání má genderový podtext. Jaroslav hovořil o tom, že vyjednávání s úřady, mají 

s Petrou rozdělené podle toho, jaké oblasti se, toto vyjednávání týká. Jaroslav říká: „Jako když 

to je jako o ženě, tak manželka. Když je to o dceři, tak taky manželka. A když je to jako za 

všechny, tak třeba já. (…) Když to jsou ty lékaři, tak je to většinou zase paní. A když je to 

pojišťovna, Město, Magistrát, tak to zase dělám já. (…) Protože to se týká tý rodiny, tak nevím, 

tu ekonomiku…samozřejmě každej má ten pocit, že vede tu ekonomiku domácí sám, ale já bych 

řekl, že spíš ji vedu já. Takže, co se týká tý ekonomiky, to spíš dělám já, a co se týká dětí a toho 

sociálního zázemí, to spíš dělá manželka.“ Toto rozdělení v jejich případě sleduje a reprodukuje 

tradiční dělbu práce podle pohlaví na sféry, které se týkají podle slov Jaroslava „ekonomiky“, 

jako „mužské“ sféry a oblastní, které se týkají péče o děti, tedy „ženské“.  

Klára, manželka Antonína,   hovoří o tom, že na vyjednávání s úřady se podílí oba stejně a 

popisuje situaci, kdy s manželem na radu logopedky strategicky a vědomě využili Antonínovy 

lepší vyjednávací pozice jako muže pro vyjednávání s úřednicí. Klára říká: „Jednou jsme se 

snažili o ňáký příspěvek a to šel vyřizovat muž, protože to nám poradila paní logopedka, která 

měla ty zkušenosti s tím úřadem. A říkala, ať tam jde váš pán, ta paní nemá ráda ženský. Takže 

on šel, a paní, když zjistila, že on umí francouzsky, tak jé, já mám francouzštinu ráda, tak mu 

pomohla vyřídit věci, který by se asi normálně nepodařili vyřídit.“ V této výpovědi se reflektuje 

Klářino vědomí úředničiny moci, která se dá ve vyjednávání podle Kláry kompenzovat 

Antonínovou maskulinitou posílenou statusem intelektuála (překladatele). Tato úspěšná 

strategie naznačuje, že v současné době tato úřednice nezachází se všemi lidmi stejně a 

minimálně Klára ve svém uvažování počítá se svou vlastní možnou diskriminací v pozici ženy, 

která na úřadě vyjednává.  
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ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo zkoumání sociálních aspektů rodičovství v kontextu péče o 

dítě/děti s chronickou nemocí. Ve svém empirickém výzkumu jsem využila polostrukturované 

rozhovory s šesti komunikačními manželskými páry, ve kterých jsme hovořili o jejich 

zkušenostech s péčí o děti s chronickými nemocemi. Rozhovory se týkaly témat každodenních 

realit rodin, jejich střetávání se s autoritami institucí, vyjednávání parametrů péče mezi rodiči 

v kontextu kombinace placené práce a péče o domácnost a děti, otázek identity, pocitů, emocí 

a partnerských vztahů. Takto vyprodukovaná data jsem následně podrobila genderové analýze. 

Jedním ze stěžejních cílů mého výzkumu bylo zjistit, jak moje komunikační partnerky a partneři 

konstruují význam chronické nemoci jejich dítěte/dětí. Rodiče chronickou nemoc svých dětí 

konstruují v binaritě „zdraví a nemoci“ jako jinakost či nezpůsobilost, kterou vnímají jako 

součást identit jejich dětí. Rodiče často nereflektují institucionalizované společenské 

normativní rámce, které jejich děti s chronickou nemocí diskriminují a volí různé vyrovnávací 

strategie ve snaze o normalizaci jejich životů. Muži mají zpočátku tendence závažnost 

zdravotního stavu dítěte bagatelizovat v duchu genderového normativního požadavku na 

neemotivní chování mužů. Ženy zmírňují negativní význam nemoci také, ale spíše 

prostřednictvím komparace s jinými podle nich závažnějšími chronickými onemocněními.  

Chronickou nemoc ženy a muži shodně tématizují jako zátěž, která vyplývá z řady různých 

omezení, jež chronická nemoc dítěte do rodin přináší a neumožňuje rodičům realizaci jejich 

představ o „šťastném životě“. Vize budoucích životů svých dětí s chronickou nemocí rodiče 

spojují s normativními rámci heterosexuálních biografií, ve kterých chronická nemoci může být 

pro jejich děti také překážkou v naplnění „normálních“ životních osudů (dcery se nestanou 

matkami, synové si nenajdou partnerky). Současný život rodin  ženy i muži shodně vidí jako 

omezený v prvé řadě v oblasti trávení volnočasových aktivit, neboť jsou spojené s riziky 

ohrožení zdravotního stavu dítěte s chronickou nemocí. Tato rizika ale rodiče často podstupují 

tak, aby mohli naplnit své představy o „normálně“ žitých rodinných životech. Dále moje 

komunikační partnerky a partneři tématizují omezení sourozenců dětí s chronickou nemocí. 

V tomto momentě ženy  akcentují, na rozdíl od mužů, především časovou náročnost péče o dítě 

s chronickou nemocí a následné zanedbávání potřeb sourozenců. Muži spíše nahlíží na tato 

omezení sourozenců z hlediska „jinakosti“ dítěte s CHN, která můžou vést k stigmatizaci 

sourozenců nebo tato omezení sourozenců nereflektují vůbec. Již v tomto pojetí se odráží 

nevyvážené rozdělení péče o dítě s chronickou nemocí mezi rodiči v neprospěch žen. 
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U většiny mých komunikačních partnerek také dochází k omezení jejich placené práce, ve 

kterém se opakuje podobný průběh. Žena po rodičovské dovolené buď vůbec do placeného 

zaměstnání nenastoupí, nebo po krátké době z placeného zaměstnání sama odchází, nebo 

pracuje pouze na částečný úvazek. Tento průběh si vysvětluji jako souběh socio-kulturní normy 

ustavující ženu jako primární pečovatelku se strukturálním omezením na českém trhu práce, 

kde je mateřství hendikepem. V této praxi podle mě dochází k diskriminaci žen, které se díky 

normativnímu konceptu mateřství snaží naplnit stoprocentně požadavek na kvalitní péči o své 

dítě s chronickou nemocí a současně stoprocentně naplňovat požadavky zaměstnavatelek/lů na 

jejich výkony a přítomnost na pracovišti. Ačkoliv mají ženy zákonný nárok na placené volno 

při ošetřování člena rodiny, snaží se vyjít vstříc zaměstnavatelce/li a hledají za sebe 

náhradnici/íka v péči o své děti. Často ženy nežádají své manžely, ale své matky – tedy babičky. 

Přestože mají muži na placené volno při ošetřování člena rodiny také zákonný nárok, berou si 

ho jen velmi zřídka. Tento rozpor mezi situací „de jure“ a „de facto“ – tedy zákonným nárokem 

obou rodičů a skutečnou situací, kdy si volno berou především ženy, vnímám jako 

diskriminující praktiku zakotvenou v genderové struktuře společnosti. Omezení pracovních 

statusů tedy muži nejsou vystaveni tak často jako ženy díky tomu, že péče o děti s nemocí je 

ztotožňována s životními úděly matek a tato socio-kulturní norma se stala 

institucionalizovanou. Pokud někteří muži v mém výzkumu svoji placenou práci omezili, 

vnímali to jako pokles prestiže a ohrožení jejich maskulinity. Do zátěže, kterou s sebou 

chronická nemoc dítěte nese, moje komunikační partnerky a partneři zařadili také finanční 

zátěž, jež je značně ovlivňována povahou chronické nemoci a individuální situovaností rodin. 

Ženy tématizovaly finanční zátěž jako ohrožení potřeb celé rodiny a muži jako jejich osobní 

odpovědnost za uživení rodin. 

Druhou osou mého výzkumu byly otázky týkající se péče o dítě s chronickou nemocí. Moje 

komunikační partnerky a partneři konstruují péči jako řadu pečujících činností specifických 

podle charakteru chronické nemoci nutné k tomu, aby zdravotní stav  dětí s CHN byl 

stabilizovaný. Mezi tyto činnosti rodiče zahrnují podávání léků, dodržování denního režimu, 

fyzickou manipulaci s dítětem a dopravu, také správu administrativy a informací spojených se 

zdravotním stavem dítěte s CH. Většinu těchto činností vykonávají ženy v souladu 

s internalizovanou socio-kultruní normou imperativu „matka nemůže nepečovat o své nemocné 

dítě“ a konstruují své identity „matky pečovatelky“. Podávání léků a dodržování denního 

režimu jako pilíře péče o dítě s CH jsou pečující činnosti tematizované mými komunikačními 

partnery jako ty, pro které mají jejich manželky lepší kompetence. Tyto kompetence moji 
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komunikační partneři konstruují  v duchu  esencionalismu jako „ženskou“ vlastnost, která 

vyplývá z jejich reprodukčních schopností a vazby mezi matkou a dítětem. V rámci neférově 

rozdělených pečovatelských činností je fyzická manipulace a doprava mými komunikačními 

partnerkami a partnery konstruována jako „mužská“ práce, kterou ale často dělají také ženy. 

Naopak jako „ženská“ práce je konstruováno mými komunikačními partnerkami a partnery 

spravování administrativy a informací o zdravotním stavu dítě s CHN.  Většina žen v mém 

výzkumu přebírá odpovědnost za vykonávání těchto pečujících činností a v souběhu se 

získaným věděním prostřednictvím zkušenosti s péčí o dítě s CHN konstruují své role „expertek 

na péči“ legitimizující jejich rozhodovací pravomoc v rámci péče a přebírají řídící role 

především v organizaci denních režimů přizpůsobených potřebám dětí s CHN, kdy se v těchto 

pozicích se označují za tzv. „centrální mozky lidstva“. Většina mužů svoji absenci v pečujících 

činnostech argumentují jednak prostřednictvím genderového alibismu jako svoji 

nekompetentnost a dále nemožnost věnovat se péči argumentují svojí absencí  vzhledem 

k časově náročným zaměstnáním/podnikáním, kdy své identity v péči o dítě s CHN konstruují 

v souladu s tradičním pojetím „otce živitele“.   

Ženy v mém výzkumu tématizovaly nutnost odpočinout si od zátěže vyplývající z převzetí 

odpovědností za péči o dítě s CHN, a některé přímo pojmenovaly tuto zátěž jako negativně 

ovlivňující jejich partnerský vztah. Tyto ženy na sebe berou odpovědnost i za emoční 

prospívání jejich partnerského vztahu v duchu osvojené představy „ideální manželky“, která 

pečuje kromě dětí i o svého manžela. Většina mužů v mém výzkumu sice chápe, že ženy 

potřebují pomoc v rámci péče, ale nevnímají tuto ženami reflektovanou zátěž jako příčinu 

partnerského nesouladu. Výjimkou v mém výzkumu je pár Adély a Jindry, ve kterém mají 

férověji rozdělenou péči o děti a domácnost v kombinaci s placenou prací obou rodičů. Adéla i 

Jindra tématizovali sdílení odpovědnosti za pečující činností a tím pádem jejich dobré zvládání 

jako posílení jejich partnerského vztahu. Některé komunikační partnerky a partneři tématizují 

péči o dítě s CHN také jako pozitivní zkušenost, ale především ve smyslu změny jejich 

individuálních hodnotových žebříčků, kterou konstruují jako cestu k lepšímu lidství. 

Třetí linie mého výzkumu sledovala emocionální rovinu rodičovství v kontextu péče o dítě 

s chronickou nemocí. Genderovanost emocí se projevila u mých komunikačních partnerek a 

partnerů v tom, jakým způsobem tématizovali pocity viny a výčitek, strachu, bezmoci a 

odpovědnosti. Ženy a někteří muži v mém výzkumu pociťovali vinu jako důsledek svých 

selhání v od sebe očekávaných rodičovských povinnostech. Ženy si kladly především otázku, 

zda toho pro své děti dělají dost. Toto maximum konstruují jako maximální péči a maximální 
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lásku věnovanou všem svým dětem rovným dílem. Při konstruování těchto na sebe 

vztahovaných očekáváních vycházejí z falešného předpokladu, že „matky ví, jak mají o své děti 

pečovat“ – tedy esencialistického sebepojetí „matky pečovatelky“. V těchto očekáváních (a to 

i u mužů) se zrcadlí i morální nároky neoliberálních subjektů na zdravé děti. Většina mužů si 

výčitky a vinu ve  smyslu  nedostatečné péče a lásky nepřipouštěla. Pouze někteří muži 

tématizovali vinu z neschopnosti pečovat a možného selhání v odpovědnosti za výchovu dítěte. 

Jedinečnou adaptační strategii na vyrovnání se s pocity viny a výčitek tématizovali Elena a 

Zbyněk, kteří zvolili duchovní cestu a otázky odpovědnosti přesunuli na synův osud. U Zbyňka 

tato strategie není neproblematická, protože nepřímo z nemoci syna obviňuje babičku jako 

nositelku mutace genu. 

Pocity strachu a bezmoci se u mých komunikačních partnerek a partnerů v čase proměňovaly a 

jsou genderově diferenciované. Se sdělením diagnózy ženy spojují především strach o život 

dítěte s CHN, který vyplývá z internalizovaného obrazu rodičovského a v obecném diskurzu 

především mateřského utrpení při smrti dítěte. Muži obavy spojené se sdělením diagnózy 

tématizují spíše jako frustraci z nemožnosti situaci racionálně řešit tak, jak od sebe jako od 

mužů očekávají.  Období adaptace na chronickou nemoc dítěte ženy spojují s obavami 

z možného a nepředvídatelného zhoršení zdravotního stavu dítěte s CHN a nazývají tento stav 

„neustálé bytí v stand-by-režimu“ – tedy tématizují obavy z jejich vlastního možného selhání 

v péči o dítě s CHN. Muži více akcentují pocity bezmoci v případě, že jejich dítě pociťuje bolest 

a oni situaci nemohou změnit. Obavy o budoucnost dítěte jsou opět individuálně ovlivňovány 

charakterem chronické nemoci, ale jak u žen, tak u mužů se v nich mísí obavy o schopnost 

jejich dětí s CHN se o sebe postarat a žít autonomní život, jehož často rodiče podmiňují  

získáním kvalitního vzdělání, s obavami, zda rodiče, kteří si uvědomují vlastní smrtelnost, 

někdo v péči v budoucnu nahradí. Na druhou stranu pár, jehož syn s CHN je již dospělý, 

tematizoval obavy ze ztráty možnosti ovlivňovat péči o svého syna, protože za ní již převzal 

odpovědnost on sám.  

Emoční zátěž spojená s péčí o dítě s CHN je především u žen navyšována ambivalentně 

vnímanou pomocí od prarodičů, která je v duchu konstruování péče jako „ženské“ práce 

automaticky mými komunikačními partnerkami a partnery očekávána opět od žen babiček. 

Ženy matky negativně vnímají rady babiček z pozice „zkušených matek“ a nerespektování 

jejich „expertní identity“ konstruovanou v rámci péče o dítě s CHN a současně selhávání 

babiček v jimi instruovaných pečujících činnostech. Někteří muži v mém výzkumu tuto 
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„dvousečnou pomoc“ pojmenovávají a vnímají shodně a jiní hovoří o pomoci babiček pouze 

jako o pozitivní záležitosti. 

Závěr  kapitoly věnované emocím přibližuje situace „sebe-umlčování“ mých komunikačních 

partnerek a partnerů motivovaných  spojením pojetí chronické nemoci dítěte jako jinakosti a 

internalizací genderových stereotypů, kdy ženy nemohou o některých aspektech péče a svých 

pocitech spojených s péčí mluvit, protože neodpovídají obecné představě „trpělivé pečující 

matky“. A muži se nemohou se svými pocity svěřovat díky obecné představě „tvrdých chlapů“, 

kteří „nepláčou“, kdy takové svěřování emocí je konstruováno jako „ženská“ aktivita či potřeba 

a není mužům ve společnosti dovolena. 

Poslední rovinou je sféra institucí. Zdravotnické, školské organizace a státní úřady představují 

pro moje komunikační partnerky a partnery autority, se kterými vyjednávají v rámci péče o 

jejich děti s CHN. Vzhledem k tomu, jak ženy a muži konstruují své pozice v rámci binarity 

„matka pečovatelka“ a „otec živitel“, tak tato vyjednávání bývají vedena častěji ženami, které 

pak nesou větší zátěž z tohoto vyjednávání vyplývající. Muži do těchto jednání vstupují často 

pouze z důvodů ne/vědomého vyrovnání genderové statusové hierarchie, tak aby předcházeli 

neetickému jednání nasměrovanému vůči jejich manželkám či jejich dětem s CHN - tzv. jako 

„fyzický doprovod“ z „pozice síly“. Na druhou stranu jsou muži ve snaze zapojit se do 

vyjednávání především  s lékařských a zdravotním personálem často ignorováni či omezováni 

v rámci pravidel genderového provozu instituce, která s jejich zapojením do péče předem 

nepočítá (např. socio-prostorová exkluze mužů). Ačkoliv muži i ženy odborností 

legitimizovanou autoritu lékařského a zdravotnického personálu převážně respektují, v mém 

výzkumu to byly ženy, které se této autoritě ve snaze zajistit nejlepší možnou léčbu pro své dítě 

s CHN a v konstruování své identity „matky pečovatelky expertky“ vzbouřily a odmítaly 

nařízené léčební postupy či zpochybňovaly vědění odbornic/íků. Muži v mém výzkumu 

v důsledku nepřebírání odpovědnosti za péči o dítě s CHN tyto vzpoury neiniciovali.  

Dynamika vyjednávání se školským a úřednický personálem vykazuje ve výpovědích mých 

komunikačních partnerek a partnerů některé odlišnosti od vyjednávání s lékařským a 

zdravotnickým personálem. Organizace těchto institucí patří mezi feminizovaná odvětví a 

jejich autorita bývá mými komunikačními partnerkami a partnery současně respektována, ale 

nikoliv vzhledem k odbornosti personálu, ale spíše možného neetického chování vůči dětem 

s CHN, a také zpochybňována, vzhledem negativnímu obrazu těchto profesí ve veřejném 

mínění, do kterého se promítají i genderové stereotypy. Potřeba vyjednávání s personálem škol 

a státních úřadů se odvíjí od charakteru chronické nemoci a finanční náročnosti potřeb a zdrojů 
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jednotlivých rodin. Stejně jako u vyjednávání s personálem zdravotnických institucí i 

vyjednávání se státními úřady leží častěji na bedrech žen, a muži do těchto vyjednávání vstupují 

z výhodnějších pozic, které někteří reflektovali a účelově se do vyjednávání zapojili.  

V úvodu své práce jsem uvedla své přesvědčení o souvislosti mezi psychologickými aspekty 

náročnosti péče o děti s chronickou nemocí a sociálními aspekty genderu. Ve svém výzkumu 

jsem podle mého názoru tuto souvislost detekovala. Veškeré výše uvedené aspekty péče o 

dítě/děti s chronickou nemocí  ukotvují u mých komunikačních partnerek a partnerů vnímání 

rodičovských rolí  uvnitř rodiny v binaritě mateřství a otcovství často konstruované 

v interpelaci normativních ideálů „matky pečovatelky“ a „otce živitele“ a současně ovlivňuje 

chápání jejich situace a identit ve vztahu k jejich okolí jako společné rodičovské jednotky, která 

sdílí negativní stigmatizaci vyplývající z konstruování chronické nemoci dítěte jako jinakosti. 

Jinými slovy, mými komunikačními partnerkami a partnery recitované genderové stereotypy 

v péči o dítě s chronickou nemocí, jenž je konceptualizována rodiči jako jinakost, brání 

genderově demokratičtějším vztahům.  

Mezi limity své práce řadím především malý rozsah a v metodologické kapitole popsanou 

homogenitu zkoumaného vzorku rodin. Domnívám se, že by bylo vhodné zkoumat i jiné a jinak 

situované rodiny. Jako další velký limit své práce vnímám moje zaměření se právě pouze na 

perspektivu rodičů, ačkoliv rodinu definuji jako soužití dospělých s dětmi. A svojí prací 

reprodukuji opomíjení hlasu dětí s CHN, které k dokreslení obrazu chybí.  Dalším směrem, 

kudy by se můj výzkum mohl v budoucnu rozvíjet, jsou otázky toho, jak péči rodičů vnímají/li 

dospělí s CHN, nebo situace a vnímání rodin s dětmi s CHN v rámci diskurzu státem 

financované zdravotní péče a s tím spojené otázky nároků na úhrady léčby zdravotními 

pojišťovnami. Myslím si, že  výzkum těchto otázek s aplikací intersekcionální perspektivy jako 

analytického nástroje by mohl přinést řadu nových zjištění a přispět ke komplexnosti 

zkoumaného tématu. Současně bych chtěla na závěr zdůraznit, že cílem mé práce nebylo moje 

komunikační partnerky a partnery kritizovat, nýbrž psaním této práce jim nabídnout alternativní 

perspektivu na jejich žité zkušenosti, a touto cestu jim také ještě jednou poděkovat za to, že se 

podíleli na vzniku této studie. 
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